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ِٝذ احمُلٔدخ     ١ََُ ايػ ٢َٝ ََُكٔد  -َسٔفَع٘ اهلل- َعًٞ احَلُذِٛزٟ بٔ َٜش

 َربِّ افَعاَدغ
ِ
 ،َوَأْصَفُد َأن ٓ إهَل إٓ اهلُل وحدُه ٓ ذيَؽ ففُ  ،احلَْؿُد هلل

ْؿدً  ا َبعدُ  ،ا َظْبُدُه َوَرُشقُففُ وأصفُد أنَّ ُُمَ   :أمَّ

ِة ظدِد َظذ ِؿؾَّ  - -فِؾـَّاطِؿ افَبقُؼقِِن  - ادُْخَتَكةُ  ادـُْظقَمةُ َؾننَّ َهذِه 

ا فؾَباِدئَغ يف َؾَصارْت ِمػَتاًح  ،عَؾ اهلُل ِؾْقفا َبَرـًة َظظِقؿًة فُِطالِب افِعْؾؿِ َأبَْقاِِتا ج

ُثرْت ُذوُحُفاَومِ  ،ِظْؾِؿ ادُْصَطؾِح  ـَ أنَّ َما َظُظَؿ َكْػعُف ُة ؾافَعادَ  ،ـْ َأْجِؾ َذفَؽ 

ـْ تِؾَؽ افّؼُ  ،ايُة بفِ افِعـَ  َظُظَؿت َؾفَق ُيْعتُز   ُح ادِػْقدُ وِح افَؽثرِة َهَذا افؼَّ وـاَن ِم

ـَ افّؼوِح هلذِه ادـُْظقَمةِ  ـِ َما َرَأجُْت ِم ـْ َأْحَس  ؾُف أُخقَكا افَػاِض اشَتْخَؾَص  دَؾؼَ  ،ِم

ـْ ُذ  -َوَكَػَع بِف  ،َكَػَعُف اهللُ  -ـِل مْسِػر افَعْبِدي بـ ُترـِل َح إِفقَفا ؿـَوِحَفا افتِّل َأخْ ِم

قرِ يف ُمَؼدِّ  ـُ ِح اَدْذ ام ُيالِحُظ  ،َمتِف فؾؼَّ ـَ ـْ َمَصادَر ُأخرى يف ظؾِؿ ادصطؾِح  َوِم

ـْ َكظَ  ُه اهلُل خرً  ،ُه إػ تِؾَؽ ادَصادرِ َر َظزوَ ذفَؽ َم  .ا َؾَجزا

 

َٜخ٢ٝ  :ُ٘ ِِٛضٟ بٔ َنَتب ًٔٞ احَلُذ  َع
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َُ ١ََُ  ١ٔ اجَلدَٜد٠ٔبَعايطََّكدِّ

 

 َربِّ افَعاَدغ، َوَأْصَفُد َأن ٓ إهَل إٓ اهلُل وحدُه ٓ ذيَؽ فُف، 
ِ
احلَْؿُد هلل

ْؿدً  ا َبعُد: وأصفُد أنَّ ُُمَ  ا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف، أمَّ

َـّ بِف ظعَّ ِمـ كِعٍؿ َجؾقؾٍة، وأْصُؽُره ظَذ  َما َظؾََّؿـِل ؾلمحُد رِّبِّ ـثًرا ظَذ َما َم

َدِن ِؾقاَم  َتبُتف، وَما ِمـ افِعْؾؿ افـَّاؾِع، وأشَلُخف جؾَّ وَظاَل أْن يقِؾَؼـِل فَطاظتِف ويسدِّ ـَ

َِتِذيٍب هلََذا افِعْؾِؿ  َتؼِريٍب أو َذٍح أو ََتِؼقٍؼ أو أو َتلخقٍػ ُه ِمـ ُأِظدّ  وأـُتُبف أ

 افَعِظقؿ اجلَؾقِؾ ِظؾِؿ احلَديِث ومصَطَؾِحِف.

 تدِريِز هلَذا  افؽَتاِب َوجدُت بعَض َما حيَتاُج إػ إْصاَلٍح وتْؼِقيٍؿ و
ِ
يف أثـَاء

ّؾ  أو ـُ حذٍف وجتِْديٍد أو ِزياَدٍة وإيَضاٍح فبعِض افعباراِت يف هَذا افِؽَتاب ؾَتؿَّ 

 احلَْؿد-َذفِؽ 
ِ
 يف هِذه افطَّبعِة. -وهلل

:ُ٘  َنَتَب

َٖٓٔٞأزٟ ايَعِبٔس بٔ َِشٔفط بٔ ُتِطٔنٞ  ِٜ 
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َمُة الشَّ   4 اِرحُمَؼدِّ

 

 ١ََُ  ايٖػاِزحََُكدِّ

 رَ 
ِ
ثرً مَحدً  ،ادغَ افعَ  بِّ احلؿُد هلل ـَ ـً  ابً ا َضقَّ ا  ام حُيّب ُمبار ـَ ، ـَا َوَيرَض َربّ  ا ؾقِف 

 ،وَرُشقففُ  افؾفا َظبدُ وَأْصفُد أنَّ ُُمَؿدً  ،وَأْصفُد أن ٓ إهَل إٓ اهلُل وْحدُه ٓ َذيَؽ ففُ 

ـْ َخْؾؼفِ  فُ وَصِػقّ  ابِعْغ  لخِ قِف َوَظَذ  اهلُل َظؾَ َصَذ -وَخِؾْقُؾُف  ،م  .-ِف وَأْصَحابِف وافتَّ

ا َبعُد:  أمَّ

ـُْظقمَة افَبْقُؼقكِقَّ  ؿْت ُصفرًة َواِشعًة بَغ َؾننَّ اد َٓ َة يِف ُمصَطؾِح احَلديِث ؿْد 

 
ِ
ٓ فُِسفقفِة ِظَباراِِتَ  ،ُضالِب افِعؾِؿ وافُعؾامء

َوُظذوبِة َأخَػاِطَفا،  ،اوَما َذاَك إِ

ذفَؽ واهلُل َحِس بُ وإْخاَلِص َكاِطؿَفا َكْحِس  ـَ َ  ،قُبفُ ُف  ـَ ادبَتِدئَغ افُقفقَج ممَّا َيّسَّ   فَِؽثٍر ِم

ـْ َضريؼِ  ـْ يِف َهذا افِعؾِؿ ِم َٓ اْخِتَصاٍر وَفا ِبُسفقفٍة وُيٍّس َظذ َما ؾقَفا ِم ُؿصقٍر َيسٍر 

ـَػاَشتِ  ّؾ ُيِ   .َفا ِظـَد أْهِؾ افِعؾِؿ َوُضالبفِ َمَؽاكتِ وَ  ،افَ ب

ـُت ُمَسِددً  ـُ ـَ افّؼ وَؿْد  ا َرأجُت ِم
ِ
ـَِتابِة َذٍح َظؾْقفا ح  ،وِح افَؽثرِة هلَاا يف 

َوَمَؽاَكُتف  ،يف ادْؽَتبِة افِعْؾِؿقةِ  ةُ َمؽاَكُتُف افَعامَّ وفُِؽِؾ َذٍح  ،اَدْطُبقظِة وادْخُطقضةِ 

ح ػفِ فِّ اخلَاصُة ِظـَد ُممَ  ا جُت ـثًرا مـ افّؼَّ ، ؾَؼؾَّبُت افـَّظَر يف ـثٍر مـ افّؼوِح، ؾرأ

ه ؾَقَؼظقَن يف افؽاَلِم ظَذ ذفَؽ افـَّقِع ادْعـِلِّ يف افبقِت  يلتُقَن إػ افبقِت وُمَتَقا

َٓ يَػك ظَذ ـثٍر أنَّ َمـ أراَد ِدرا َشَة دوَن َتَطّرٍق فػِؽ ظباَراتِف وَتقِضقِحَفا، و
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 ُيريُد َؾفَؿ ِظباَراِِتَا وَؾؽَّ َوتقِضقَح َمؽـُقِن 
ٍ
ؾِّ رء ـُ ًٓ وؿبَؾ  ُف أوَّ افبقُؼقكِقَِّة ؾنكَّ

 أبَقاِِتَا ؿبَؾ اخلَقِض يف َمَساِئؾ افـَّقِع.

ْ ا يف هذَ  فتُ ؽْ ؾَ ا َش مَ َهَذا و   ِذي  –َوهلل احلَْؿُد  - ِح افؼَّ َفْقَس بِادُْخَتَكِ افَّ

َٓ  ،ادُِخؾِّ   ،افِعَبارةِ  َشؾُِس  ،افَػفؿِ  َطاِهرُ  -إْن َصاَء اهللُ  –  ُهَق بِافَطِقْيِؾ ادُِؿؾِ َو

ٌح  ،ٌب ُمَرتَّ  ا  َهذَ يِف  فِؾُؿْبَتِدئِة بَ ِة ادُـَاِش ة ادُِفؿَّ ِع اَحادَّ َحرْصُت ِؾْقف َظذ َجْ َؿْد وَ ، ُمـَؼَّ

لنِ  َح َوملْ ُأْهِ  ،افشَّ ِئَد َكِػق ْؾ َهذا افؼَّ ـْ َؾقا َٓ َيْسَتْغـل َظـْفا  ،َسةٍ ِم َوَتْؼققَداٍت َؾرْيدٍة 

ِـّ    .َضافُِب َهذا افَػ

ُح هلَذِ   ٍح  لِ َفْقَس بَلوَّ  ه ادـُْظقَمةِ َوَهذا افؼَّ اَم - َذْ َِٕخْر  - َتْعَؾؿـَ َٓ ُهَق بِا َو

ـٌِب فَِذفِؽ اَدِسر فُِؼوِح َهذِ  ر.افَشاِئعِة افذِّ  ه ادـُْظقَمةِ ِوإكَّاَم ُهق ُمَقا  ـْ

 

ُ٘ ٓٔٞ َٖأزٟ بٔ ِشٔفطَ بٔ ُتِطٔنٞ :َنَتَب ِٜ  ايَعِبٔس

َٖاج ِٜٔح بَس  ايُٝٔ-َزاض احَلٔس

 

 

 



 6 َعَؿِغ يف َهَذا الؽَِتاب

 

ََٖرا ائهَتاب  ًَُٔٞ يف    َع

ًَٖدّص َُ  ًٞٔ َُ َٕ َع  :ٔفٞ ايٖتايٞ اَنا

ـ مِ  ؿْ ملْ َتسؾَ  قَّةٍ ُكَسٍخ َخطِّ  ةِ اْظَتَؿدُت يِف َضْبِط َأبَْقاِت اَدـُْظقَمِة َظَذ ِظدَّ  -1

 
ِ
ِل أثَبُت َبعَض افُػروِق  ،ِمـ َذفؽ افَػاِئدةِ ف َظؾقَفا فَعدِم افتِل ملْ أنَبِّ  إْخَطاء إِٓ أنَـّ

 .َوَجَعؾُتَفا يف احلَاِصقة ،افتِل أَراَها ُمَتِؿَؾةً 

ـِ أجًضا   َها َمْطبقَظةُ رُ أْصفَ  ،َمْطُبقَظاٍت  ةِ َظذ ِظدَّ واظَتَؿدُت يف َضبِط ادت

 .ـافَقض َمَدارِ 

ِح ادَتَؼدِّ  اْظَتَؿدُت  -2 اَلَم َبعِض افّؼا ـَ اْظَتـقا بَضْبط إبَْقات.ـَ  ِمَغ افذْي

حَؽافَِب َكَؼؾُت  -3 الِم أْهِؾ افِعْؾؿ َمَع اإلَحاَفة إػ َمَصادِر  َهذا افؼَّ ـَ ـْ  ِم

ـُ   .اَم َأْمَؽـؾَّ افـَّْؼِؾ 

َع  -4 ؾُت إنَقا رَدَة يف ادَظرَّ ا عً امِ ا َج ق  اصطاَِلحـُظقمِة تعريًػا احلَديثقََّة افقا

مع َتغقٍر يف بعِضفا َحا أَراُه  ةِ إئؿَّ عِريَػاِت مـ تَ ُمسَتَػاَدٌة ا افبً ؽَ  هَل وَ  ،اعً اكِ مَ 

 .َب وأَجعَ أصقَ 

عِ  -5  دواشَتطرَ  ،َمثَّؾُت فَِغافِِب إنَقا
ِ
ُت يف افتَّـِقيِع َوافتَّؼِسقِؿ يف أثـَاء

ِح  ِض قَ ادَ  عضِ يف بَ  ؾُت ضَ ام أَ بَّ رُ وَ  ،افؼَّ  ةً حَ صؾَ مَ  ةَ افَ اإلضَ  جُت أَ ل رَ ـِ ؽـَّ فَ  ،الً ؾقؿَ  عِ ا

  .-اهلل  إن صاءَ  -ب افِ ذ افطَّ ظَ  فِ بطِ َض  ّْسِ يُ وَ  ،المِ افؽَ  ةِ قفَ سفُ فِ  ،ةً حَ اجِ رَ 



َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 7 

 

بِط افِذي  -6 ثٍِر ِمـ افضَّ ـَ  . ؾقفِ  افَغَؾطُ  َؿد َيَؼعُ َكبَّفُت َظذ 

 :َوِمـ ذفَؽ ؿقُل افـَّاطِؿِ  

ِّ احَلدٜٔح( * َٔ اِقَطا َٔ َٚٔذٟ  ْجؾ افـَّْظؿ ؾتـطُؼ  ) ِٕ اِل اهلَْؿَزة   .اْؿَسام بنْهَ

َُٜػٖر( * غ ادعَجَؿة، وَتْشدْيد افبِػتِح افَقاء، وَضِؿ اف )ٚمل  مَع أوجٍف  ،الذَّ شِّ

ح  قرة يف افؼَّ ـُ  .أخَرى َمذ

ُٔ املِعُسُٚف ُطِسّقا( * َٚاحَلَط  يف ضُ بِنشؽَ  )
ِ
ء  .ْرًؿااِن افرا

* )ِٕ ََٚأ  ِٔ ُ٘ ٔبَع ِٔ َفَٛق ُٖ ٌَ َع ُِٓك َٜ   .َهَؽذا ُتْضَبط )

* (َٚ ََا  ٌُ أ ْٔٞ ايَفَت٢َِٔج َِْبا  .افثاكقة  ال ُتـَطُؼ َهَزة أنَباِنؾ ،بِافدرج  ( اهلٔل َأ

 .َوَؽر َذفَؽ مما َشتِجْدُه يف َثـَايا َهَذا افَؼح
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َُٔص َٚ أتَٛطٔ املدُطٛز  َٚٗ   اصف

ضؿـ جمؿقع وهل يف ورؿتغ مـ  ،يةٌ هرِ أزْ  ةٌ سخَ كُ  :ألَٚي٢ا ١ُشَدٓٗاي

 .)أ( ورمزت هلا باحلرف ،(206-207)

 مـ )أ( ةرَ إِخ  افقرؿة                                      مـ )أ( وَػ إُ افَقَرَؿُة 

               

 

 

  

 

 ١َُٝ ْٔ ٓٗشَد١ُ ايٖجا جمؿقع وهل يف ورؿتغ مـف مـ ضؿـ  ، ريةٌ هَ أزْ  سخةٌ كُ  :اي

 .ورمزت هلا باحلرف )ب( ،(85-86)

                            مـ )ب(ة رَ إِخ  افقرؿة                   مـ )ب( إوَػ افقرؿة       )ب(ف اَل ؽِ 
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ٗٓ ورمزت هلا  ،يف ورؿتغضؿـ جمؿقع  ،ريةٌ أزهَ  ةٌ سخَ كُ  :١ايَج١ ايٖجشَداي

 .باحلرف )ج(

 إوَػ افقرؿة                                                     

 

 

 

 

 

 

 ةرَ إِخ  افقرؿة                                                  
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ُٓ  ا ظزَ ؾقفَ ظَ  صؾُت َح  ،عقدعة ادؾؽ ُش امِ َج  ةُ سخَ كُ  :طابع١اي ١ُشَداي

 ،( أوراق6فا )دد أوراؿِ ظَ  ،قلشؽُ مَ  ،سخطفا كَ َخ  ،قدةَج  سخةٌ وهل كُ  ،ؿعفِ قؿِ مَ 

د وؿَ  ،ارِتَ ذ ضُ ؽتقب ظَ ق مَ ـام هُ  ،ا جري تؼديرً اِن ظؼ اهلِ رن افثَّ تبت يف افؼَ ـُ 

 .( درف )ا باحلَ هلَ  مزُت رَ 

 (دافقرؿة إوػ مـ )                                                           ؽالف 

 

 

 

 

 

 (دافقرؿة إخرة مـ )                                                    آٓل
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ٗٓ َٔاخَل ١ُشَداي ـَ ادَ  بةِ ؽتَ ادَ  ةُ سخَ كُ  :ش١ُا  –قة مِ ات اإلشاَل قضَ خطُ ة فؾؿَ زيَّ ر

 ،وهل ورؿة واحدة ،ؿعفِ مقؿِ  زَ ا ظَ قفَ ظؾَ  ؾُت ك حَص اف بؿِ ة إوؿَ وزارَ 

 .ورمزت هلا باحلرف )ـه( 

 

 

 

 

 

ٗٓ  –قة مِ ات اإلشاَل قضَ خطُ ة فؾؿَ يَّ رـزِ بة ادَ ة ادؽتَ سخَ كُ  :شازس١ ١ ايشَداي

 ،فؿقؿعِ مَ  زَ ا ظَ ظؾقفَ  صؾُت َح  ،(3ظدد أوراؿفا ) ،اف بؿكارة إوؿَ وزَ 

 .)و( ورمزت هلا باحلرف

 ة رَ إِخ  رؿةُ افقَ                                           إوَػ  رؿةُ افقَ                        

                                                                    

 



 02 - َرمحُه اهلل تَعاىل -َتْرمجُة الـَّاظم الَبقُؼوين 

 

ٖٓاظِ ايَبُٝكْٛٞ   ُ٘ اهلل تَعاىل -َتِسمج١ُ اي  - َزمح

ـْ  َفةٌ َطقَّ مُ  َترَجةٌ ؾـَّاطِؿ ُف فِ ٓ ُيعرَ  فَؽ ذَ َوؽِر  ،وَتالمقذهِ  ،ققخفِ وص ،َحقاتفِ  َظ

ـْ فَؽ َجْ اَد ذَ ـاَم أؾَ  ِح افبَ ُذَّ  ٌع ِم  ؿ.ريُب افَعفِد بافـَّاطِ ق ؿَ ـْ هُ ممَّ  ةِ قَّ قكِ ْقؼُ ا

ُٟٓ َُٛ ٍَ احَل  -َرمِحَف اهلّل  -فؾـَّاطؿ َومَل َأِؿْػ  :فِ يِف َذحِ  ٖـ(1001ت/) َفَكِس َقا

َٓ َأْدِري َما َهِذه افـَّسَبة ،وَحاُفف ،ُؿ ِمـَفا اْشُؿفُ ؾَ َظَذ َتْرَجٍَة ُيعْ  ، َهْؾ ِهَل فَبْؾَدٍة  ؟َو

 .(1) َأو َجدٍ ، َأو َأٍب  ،َأو َؿْرَيةٍ 

ٍَ ايزِضَقاْٞ َٓ  ،َومَلْ َأِؿْػ َفُف َظَذ اْشؿٍ  :يِف لِخر َذِحف ٖـ(1122)ت/  َٚقا َو

َٓ َما َهق َمـسقٌب إَِفْقف  ،َتْرَجٍَة   .(2)َو

ٍَ ايسِّ َٝاطَٞٚقا َظَذ - ف اهللَرمِحَ  -َفف  : َومَل َأِؿْػ (3) يِف َذحفِ  ٖـ(1140)ت/ َ

  . َتْرَجَةٍ 

ُوِجَد هبَاِمش ُكْسَخٍة َظَؾْقَفا َخّط : ٖـ (1100) ت/ ١ األدٗٛضََٟٝٓٚقاٍ َعٔط

ْقُخ »: افـَّاِطؿ َما َكّصفُ  ْقِخ ُُمَؿد بـ ُظَؿر :واْشؿُف افشَّ َمْشِؼّل  بـ افشَّ َؾّتقح افدِّ

اِؾَعّل   .شافشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.85ص ) ش ْجُفقِريَحاِصَقة إ»(1)

 .96ص ش َذح افّزرَؿاِن َظذ ادـُظقَمة افَبقؼقكِقَّة»(2)

ِـّ ادصَطَؾح»(3) َؾح بَؼح مـُظقَمة افَبقُؼقِن يف َؾ
ِ
 .223ص شَصػقُة اد
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١ََٔ ُغسُٚح ُِٓعٛ ١َٔٝ امل ْٔ   ٚاملِدُطَٛط١ٔ املِطُبَٛع١ٔ ايبُٝكٛ

ـْ َبحِر افرَّ ادـْ  ز َتَؼُع يف َج ُظقَمُة افَبقُؼقكقُة أو مـُْظقمُة افَبقُؼقِن ِهَل مـُْظقمٌة ِم

ر ادُمفِّ 34) ـَ اَم َذ ـَ ة َمراتَؽ يف لِخرِ ُػ َذفِ ( َبقًتا  َوؿد اْظَتـك هبَذه ،َها، وُضبَِعْت ِظدَّ

ـْ َذفَِؽ ا وَتْعؾِقؼً ِمـ افُعَؾامء َذًح  ادـُْظقَمِة َجاَظةٌ   :(1) ا وِم

ْقخ ُمؿدُ  -1 َحافِؽل ادَتقىف َشـة ظبِد افَباؿل افّزْرَؿاِن ا بـ َذُح افشَّ

ـْ أؾَضِؾ ُذوِحَفا  ،(2)-وهق َمطبقع --ـه(1122) ُح ُيعتُز ِم وَهَذا افؼَّ

ةً  ر ُممَ  ،وَأْؽَزِرَها َمادَّ ـَ ام ذ ـَ تِب ادْصَطَؾِح ادْشُفقرِة  ـُ ـْ  ُتُف ُمسَتَؼاٌة ِم  لِخرَ  ُػفُ فِّ وَمادَّ

قَّ  .َذِحفِ 
قِخ َظطِ اِؾعل ادَتقىف َشـة قَّ َظطِ  بـ اهلل ةوفؾشَّ ة إجُفقِري افشَّ

ح  قةٌ َحاِص  --ـه( 1190) ات -َظذ هَذا افؼَّ ة َمرَّ  .- ُضبعْت ِظدَّ

ْقخ ُمُؿقد -2 ُح افشَّ اِئؿ افَشِفر بـَشاَبة ادتقىف ظبِد افدَّ  بـ ُمَؿد بـ َذْ

ـِ افَبقُؼقكِقَّ افَبفَجة افَقِضقَّ  ))ؿك:ادَس --ـه( 1308شـة ) ، ُضبع (( ةة َذح َمت

 ـه(.1328َشـة )

ْقخ ُظثاَمن -3 ل افتَّْقَزِري افّزَبْقدي ادَتقىف بعد شـة  بـ َذُح افشَّ اَدؽِّ

ه  --ـه( 1330) ُضبِع  -. (( ةة َظذ ادـُْظقَمِة افَبقُؼقكقَّ َزيَّ افَؼالئُِد افَعـْ ))َشامَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وِزدت َظَؾقف. شافَدفِقِؾ إػ ادُتقِن افِعؾِؿقة » اشتَػدُت مـ ـَِتاب: ( 1)

  ؼ َظؾقِف، وَضبطِف َظذ ُكسٍخ َخطِّقة، وأْشلل رِّب افَتقؾِقؼ. وأنَا أن أُؿقم بِافتَّعؾِق (2)
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ُح خلََّص ُمَمفِّ  - َتْغ َمرَّ  ـْ  ُػفُ وَهذا افؼَّ ُف ِم  َمةِ ُمَؼدِّ ))وَ  ،((َذِح افّزْرَؿاِن))ُجؾَّ

ر مَمفِّ  ، ((َكقِؾ إَماِن)) َمع ((َذِح افُبَخاري))َظذ  ((افَؼْسَطالِن ـَ يف  فُ ػُ َهَؽذا َذ

حمِة َهذَ ُمؼدِّ    .ا افؼَّ

ْقخ َُمؿد - 4 ه( 1369ِن اَحافِؽل ادَتقىف َشـة )َخؾقَػة افـَّْبَفا بـ َذُح افشَّ

ه  --  ات.َمرَّ  عَ بِ ، ضُ (( ةِ بَؼح ادـُظقمِة افبقُؼقكقَّ  ةُ افـَّبَفاكِقَّ  ْخَبةُ افـّ  ))َشامَّ

ْقخ َحَسـ -5 اط ادَتقىف َشـة بـ َذُح افشَّ د ادشَّ  --(ـه1399)َُمؿَّ

- ، وَهق َذٌح خمَتَك،(( ةقمة افبقُؼقكقَّ يف َذِح ادـظُ  ةُ قَّ افتَّْؼرْيَراُت افَسـِ  ))ك: ادَسؿَّ 

 .-ة َمرات بَِع ظدَّ ضُ 

د -6 ْقخ ُمؿَّ ُذح  ))ك ادَسؿَّ  --ح افُعثقِؿْغ َصافِ  بـ َذُح افشَّ

َياضِ  ؼْتُف مؽتبُة افّرْصدِ كَ  .((ة يف مصطؾح احلديث قكقَّ قؼُ ادـُْظقمة افبَ   ،يف افرِّ

 .ـه(1415 َشـة )إُوَػ  ةُ افَطبعَ 

ْقِخ  -7 مَحـ أمَحد ادَسؿَّ  َذُح افشَّ فؾِ  ))ك َشقُػ افرَّ  بعتفُ ضَ  ،(( ادَسَفؾِ  بافسَّ

 .دار افدْظقة يف اهلـْد

ُضبَع يف  -حػَظف اهلل -َظع احلَُجقِري  بـ َذُح َصقِخـَا افشْقخ حيَقك - 8

ة  .َدار افؽَتاب وافُسـة ادِكيَّ
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 َٚٔ ايٗظطِٚح املِدطَٛط١:

قْ  -1 ان َحًقا َشـةْيـ ادَ َجالل افدِّ  بـ خ َظبد افَؼادرَذُح افشَّ ـَ  َحِع افذي 

 ِظْؾؿِ )) يف ((قُؼقِِن افبَ  ةِ مـُْظقمَ )) َذِح  يف ((ِغقثادُ  ؾتُْح افَؼاِدرِ ))كـه( ادَسؿَّ 1065)

 .(1) (342بِرؿؿ ) ُشعقد اَدؾِؽ  يف مْؽتبةِ  ، مـْف كسَخةٌ (( يِث احلَدِ 

ْقِخ  -2 د احلُسْقـِل احلَؿقِ ُم بـ أمَحد َذُح افشَّ  ـةَ ل ادَتقىف َش ـَػِ ي احلَ ؿَّ

دِ  اإلَمامِ  َجامَعةِ  يف مْؽتَبةِ  كْسَخةٌ  ـْفُ ـه(، مِ 1098)  .(2)ُشُعقد اإلْشالمَقة بـ ُمؿَّ

د -3 ْقخ ُمؿَّ د افبُ  بـ َذُح افشَّ  قِت اِضل ادْشفقر باْبـ ادَ مقَ ي افدِّ يرِ دَ ُمؿَّ

  َصْػقةُ  ))ك ـه( ادسؿَّ 1140قىف شـة )ادتَ 
ِ
 يف ِة افبقُؼقِِن َمـظقمَ  )) يف َذِح  ((َؾِح اد

ِـّ  ى أْخرَ /ت( وَ 23264برؿؿ ) ةِ يَّ ادْكِ  افُؽتِب  يف َدارِ  سَخةٌ كُ  ـْفُ ، مِ (( صَطَؾِح ادُ َؾ

يف  ا ُصقرةٌ ومـفَ  ،بقِة يف َحؾَ ؿػِ اِت افقَ بَ ؽتَ يف ادَ  سَخةٌ كُ /ب( وَ 25882ؿؿ )برَ 

 اِت بَ ؽتَ يف ادَ  ْسَخةٌ كُ  اجًض أَ  ومـْفُ  ،ُشُعقد اإلْشالمقةِ  بـ دُمؿَّ  اإلَمامِ  عةِ َجامِ  مْؽتبةِ 

 .(3)ة يَّ ة إَزَهرِ ادكيَّ 

ْقِخ  -4 --ـه( 1315) ةِ ـَ َش  عدَ َخافِد اجلزَمايت ادَتقىف بَ  َذُح افشَّ

َكة افطؾسقة (( ةافسؿقّ  ةُ افزهرَ  ))ك ادَسؿَّ   .مـْف كسَخة يف اخِلزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َهذِه افـُسَخة.  (1) َـّ اهلل َظعَّ بُصقرٍة ِم  وضبع ؿريًبا.وَؿد َم

(2) .  ضبع أخًرا

يـ َضافب. (3) ِدر،بَتحِؼقؼ ُكقر افدِّ  وظـِدي َهذه افـُسَخة : ثؿَّ رأجُتف مطُبقًظا َظـ َدار افـَّقا
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ْقخ ُمّؿد بدْ  -5 مَ  بـ ر افِديـَذُح افشَّ  قىف شـةَ شِؼل ادتَ ُيقشػ ادَدِن افدِّ

ـُف مِ  (( ةِ قَّ قُؼقكِ افبَ  ِح ادـُظقمةِ يف َذ  ةُ افَبفقَّ  افُدرةُ  ))ك ادَسؿَّ  -- ـه(1354)

كَ زَ ٌة يف اخلِ سخَ كُ  اِم اإلمَ  َجامعةِ  بةِ يف َمؽتَ  قرةٌ ا ُص مـْفَ اِط، وَ بَ ِة يف افرِّ امَّ ِة افعَ ا

دِ   .ف( 6439برؿؿ ) ْشالمقةِ ُشعقد اإل بـ ُمؿَّ

محـ قِخ َظبدِ ؾشَّ فِ  (( ةِ قكقَّ قؼُ قمِة افبَ َظذ ادـْظُ  َحقاشٍ )) -6  نُشؾقاَم  بـ افرَّ

 ؾِؽ ادَ  ةِ عَ بِة َجامِ ٌة يف َمؽتَ سخَ ـُف كُ مِ  --ـه( 1250) إْهَدل ادَتقىف شـةَ 

 .(1) (1351ى برؿؿ )وأْخرَ  ،(598ُشعقد بِرؿؿ )

ْش  )) -7 ـِ َؼ ُصقن بِ وافّدُر ادَ  قنِ ـُ ُػ افظّ ـَ قِخ: ؾشَّ فِ  (( قُؼقنِ افبَ  ِح مْت

د افُؽردِ ماَل  بـ صَطػكمُ   ببغَداد. يف َدار ادْخُطقضاِت  اخْمطقضً  اَل ي، َمازَ  ُمؿَّ

د ُظثامن (( يِث ة يف مصَطؾح احلَدِ َذُح افبقُؼقكقَّ  )) -8 د  بـ فؾسقِّد ُمؿَّ ُمؿَّ

ل ادرؽـل )ت  .ـه( 1268ادؽِّ

َؽايل  بـ ـقِخ َحَس فؾشَّ  ((يِث دِ ؾِح احلَ صطَ ِة يف مُ ُح افبقُؼقكقَّ َذ )) -9

-- ـه(1202إْزَهري اَحافِؽل اجلَداوي ادكي )ت
 (2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذ كسخة أزهرية مـفا بَػضؾ اهلل، واّضَؾعُت َظذ مصقرِتا.  حَصؾُت ظَ  (1)

 ثؿ ضبع ممخًرا ظدة ضبعات. 

 .أظددتف فؾطبع  ظذ كسخة خطقة أزهريةوؿد  (2)
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يـقَّة يف ذِح ادـظقمِة افبقؼقكقةِ  ))-10 فؾشقِخ  ،(( افُتحػُة افزَّ

اِؾعل )ت  بـ أمَحد بـ َزْيـ  .(1) ه(1300َزْيـ افَصقَّاد ادرصِػل إْزَهري افشَّ

قِخ َظْبد افَغـل (( َذُح افبقُؼقكقة ))-11 د افُزَهاِن ت  بـ فؾشَّ  ـه.1151ُمؿَّ

د ((َذُح افبقُؼقكقة)) -12 مْعَدان احلَاِجري، افَػؼقف،  بـ فؾشقِخ ُمؿَّ

فر  اِؾعل افشَّ د َجاد ادقػ  ))افشَّ  .(2) ـه( 1228)ت  ((بؿحؿَّ

محـ  َظبدِ  بـ َظَع  بـ اهلل َعبدِ ف ،(( ةِ قَّ قُؼقكِ افبَ  ذافـُقراكِقة ظَ  افَؽقاـُِب )) -13 افرَّ

اؾِ  ،يادِك  ،إزبؽل ِغر ،عل افشَّ  .ه(1234بسقيَدان )ت  وادْعروِف ، ادؾَؼِب بافصَّ

د بـ َظع بـ دْصَطػك ((َحاصقة َظذ افبقُؼقكقة)) -14 ُشقيؾِؿ  بـ ُمؿَّ

ـَ افبؾتَ   .ـه 1249 ا شـةَ حقً  انَ اِن 

ؾقاَم َرأجُت ِمـ ِخاَلِل اضِّالِظل َظذ ُكسخٍة ُمَصقرٍة مـَفا ح ا افؼَّ هذَ  مادةُ وَ  

ة  .اِن ارح افبؾتَ ؾَش ف قٌخ َص  احلَاِجري ِح ـ َذ مِ  خصةً مؾَ َوجدُِتَا  ،مـ إزَهريَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -وافـؼص مـ ظـدي –ثؿ اـتشػت أهنا كاؿصة  ،َحَصؾُت َظذ ُكسَخة أزهرية مـَفا بَحؿد اهلل (1)

 ؼؼفا ثؿ ضبعفا.ٓ مـ أصؾفا، وؿد رأجت مـ أصار إػ أنف ح

ة. ( 2)  وظـِدي مـَفا َثالث ُكسخ َخطِّقة مـ ادؽَتبة إْزَهريَّ
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ََ  ١ٖٝ١ ايبُٝكُْْٛٔص املُٓعٛ

َج 34دُد إبَقات: ]ظَ   ز[ [ ]افَبحر: افرَّ

ًقا ــــــــــــــــِد ُمَصــــــــــــــــؾِّ ــــــــــــــــَدُأ بِاحلَْؿ ــــــــــــــــَذى  َأبْ  َظ

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــٍد َخــــــــــــــــــْرِ َكبِــــــــــــــــــل  ُأْرِشــــــــــــــــــالَ   ؿَّ  ُُمَ

 

 

 

 

 

 

هْ  ـَ اْؿَســـــــاِم احلَـــــــِديِث ِظـــــــدَّ  َو ِذي ِمـــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

هْ  ـــــــــــــــــك َوَحـــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــّؾ َواِحـــــــــــــــــٍد َأتَ ـُ  َو

 

 

 

 

 

 

هُلـَــا أ َصـــْؾ  (1)وَّ ـــِحقُح َوْهـــَق َمـــا اتَّ  افصَّ

 

 ُيَعــــــــــــــــْؾ  (2)إِْشـــــــــــــــــَاُدُه َومَلْ َيُشــــــــــــــــذَّ َأوْ  

 
ــــــــْدٌل َضــــــــابِطٌ  ـــــــــِف َظ ــــــــفِ  َيْروي ـْ ِمثؾِ ــــــــ  َظ

 

 

 

ـــــــــــــــفِ  (3) ُمْعَتَؿـــــــــــــــٌد يِف َضـــــــــــــــْبطِفِ   َو َكْؼؾِ

 

 
ـُ اَدْعــــُروُف ُضْرًؿــــا َوَؽــــَدْت   َواحلََســــ

 

 

 

ـــــــــحقِح اْصـــــــــَتَفَرْت  افصَّ ـَ  ِرَجاُفـــــــــُف َٓ 

 
ـِ َؿُصـــــ ـْ ُرْتَبـــــِة احلُْســـــ ـــــّؾ َمـــــا َظـــــ ـُ  رْ ـَو

 

ـــِعقُػ َوْهـــَق َأْؿَســـاٌم   ُثـــرْ (4)َؾْفـــَق افضَّ  ـُ

 
ـــــــــل اَدْرُؾـــــــــقعُ فؾـَّ  (5)وَمـــــــــا ُأِضـــــــــقَػ   بِ

 

ــــــــــــــــــابٍِع ُهــــــــــــــــــَق اَدْؼُطــــــــــــــــــقعُ    َوَمــــــــــــــــــا فَِت

 
ـْ  ــــــــــَُد ادُتَِّصـــــــــُؾ اإِلْشــــــــــَاِد ِمـــــــــ  َوادُْس

 

ـْ   ــــــــبِ ــــــــك ادُْصــــــــَطَػك َومَلْ َي  َراِويــــــــِف َحتَّ

 
ـــــــــــــؾِّ َراٍو َيتَِّصـــــــــــــْؾ  ـُ ـــــــــــــْؿِع  ـــــــــــــا بَِس  وَم

 

ــــــــــــــاُدُه فِْؾُؿْصـــــــــــــَطَػك َؾادُتَِّصـــــــــــــْؾ    إِْش

 
ــــ  كمَسْؾَســــٌؾ ُؿــــْؾ َمــــا َظــــَذ َوْصــــٍػ َأتَ

 

ـــــــــــــك  ـــــــــــــاِِن افَػَت  َأنَْب
ِ
ـــــــــــــُؾ أَمـــــــــــــا َواهلل  ِمْث

 
ــــــــــــــــــاِئاَم  ــــــــــــــــــِف َؿ َثـِق ــــــــــــــــــْد َحدَّ  ـــــــــــــــــــَذاَك َؿ

 

ـــــــــــــــــــــاَم   َثـِل َتَبسَّ  أْو َبْعــــــــــــــــــــَد أْن َحـــــــــــــــــــــدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يف كسخة )أ(: أوفف. (1)

 يف كسخة )ب(: ومل.( 2)

 يف كسخة )و(:حػظف. (3)

 يف افـسخ )ب، ج، د، ـه (:أؿساًما.( 4)

 يف )د ( :وما أضػت. (5)



َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 11 

 

ــــــــــــْغِ َأْو َثاَلَثــــــــــــةْ   ظِزيــــــــــــُز َمــــــــــــْرِوي اْثـَ

 

 َمْشـــــــُفقُر َمـــــــرِوْي َؾـــــــْقَق َمـــــــا َثاَلَثـــــــةْ  

 
ــــــــَرمْ  ـَ ـْ  ــــــــ ـْ َشــــــــِعقٍد َظ ــــــــ َع ـَ ـٌ  ـــــــــَْع  مَع

 

ــــــــــــــْبَفٌؿ َمــــــــــــــ   ا ِؾقــــــــــــــِف َراٍو مَلْ ُيَســــــــــــــؿْ َوُم

 
ـــــــــــْت ِرَجاُفـــــــــــُف َظـــــــــــالَ  ـــــــــــّؾ مـــــــــــا َؿؾَّ ـُ  َو

 

ـــــــــــــَزَٓ   ـــــــــــــْد َك ـــــــــــــِذي َؿ  َوِضـــــــــــــّدُه َذاَك افَّ

 
ـْ  ـــــــ ـــــــا َأَضـــــــْػَتُف إَِػ إَْصـــــــَحاِب ِم  َوَم

 

ـْ   ــــــ ــــــقٌف ُزـِ ــــــٍؾ َؾْفــــــَق َمْقُؿ ــــــْقٍل َوِؾْع  َؿ

 
ــــــــــَحاِِّبّ َشــــــــــَؼطْ   َوُمْرَشـــــــــٌؾ ِمـْــــــــــُف افصَّ

 

 اٍو َؾَؼـــــــطْ َوُؿـــــــْؾ َؽِريـــــــٌب َمـــــــا َرَوى رَ  

 
ــــــــــــــــّؾ َمــــــــــــــــا مَلْ َيتَِّصــــــــــــــــْؾ بَِحـــــــــــــــــالِ  ـُ  َو

 

ـــــــــــــــــــُع إْوَصـــــــــــــــــــالِ   ــــــــــــــــــــَاُدُه ُمـَْؼطِ  إِْش

 
ــــــــــاِؿُط ِمـْــــــــــُف اْثـَــــــــــانِ   َوادُْعَضــــــــــُؾ افسَّ

 

ــــــــــــــــــًسا َكْقَظـــــــــــــــــانِ    َوَمــــــــــــــــــا َأتَـــــــــــــــــك ُمَدفَّ

 
ـــــــــــــــــــْقِخ َوَأنْ  ُل اإلْشــــــــــــــــــُؼاُط فؾشَّ  إوَّ

 

ـْ َوَأنْ   ـــــــــــــ ـــــــــــــُف بَِع ـْ َؾقَؿ ـــــــــــــ ـــــــــــــَؾ َظؿَّ  َيـُْؼ

 
ــــانِ  ـْ َيِصـــــْػ (1) َوافثَّ ىِؽــــ  ٓ ُيْســـــِؼُطُف ف

 

 أْوَصــــــــــــــــاَؾُف بِــــــــــــــــاَم بِــــــــــــــــِف ََٓيـَْعـــــــــــــــــرْف  

 
 اَدـــــــــــــال ِؾقـــــــــــــفِ َوَمـــــــــــــا ُيـــــــــــــافِْػ ثَِؼـــــــــــــٌة 

 

ـــــــــاُذ َواَدْؼُؾـــــــــقُب ِؿْســـــــــامِن َتـــــــــالَ    َؾافشَّ

 
ٍو ِؿْســـــــــــــــــؿُ  ــــــــــــــــَرا ــــــــــــــــا بِ ــــــــــــــــَداُل َراٍو َم  إِْب

 

ـٍ ِؿْســـــــــــــــــؿُ   ــــــــــــــــْت َ
ِ
 َوَؿْؾـــــــــــــــــُب إِْشـــــــــــــــــَاٍد د

 
ــــــــــــــــــــةٍ َوافَػــــــــــــــــــــْرُد َمــــــــــــــــــــا َؿقَّْدَتــــــــــــــــــــُف بِ   ثَِؼ

 

ــــــــــــ  ــــــــــــةٍ  رٍ ٍـْْو َؿصــــــــــــا عٍ أو َجْ  َظــــــــــــَذ ِرواَي

 
ـــــــــــــا ـــــــــــــٍة ُؽُؿـــــــــــــقٍض َأْو َخَػ ـــــــــــــا بِِعؾَّ  َوَم

 

ـــــــــــــــــَدُهُؿ َؿـــــــــــــــــْد ُظــــــــــــــــــِرَؾا  ـــــــــــــــــٌؾ ِظـْ  ُمَعؾَّ

 
ـِ  ــــــــــــــــْت  َوُذو اْخــــــــــــــــتاَِلِف َشـــــــــــــــــٍَد أْو َم

 

ِـّ   ـــــــــــــِؾ افَػـــــــــــــ ـــــــــــــَد ُأَهْق  ُمْضـــــــــــــَطرٌب ِظـْ

 
ـــــْت  ـــــِديِث َمـــــا َأتَ  َوادـُــــْدَرَجاُت يِف احلَ

 

ـْ   َصــــَؾْت َبْعــــِض أخػــــا ِمــــ  ظ افــــّرَواِة اتَّ

 
ـْ أِخــــــــفْ  ـٍ َظــــــــ ــــــــّؾ َؿــــــــِري ـُ  َوَمــــــــا َرَوى 

 

ــــــــــــا َواْكَتِخــــــــــــفْ   ٌج َؾاْظِرْؾــــــــــــُف َحؼ  ــــــــــــَدبَّ  ُم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يف افـسخ ) أ، ج، د، ـه (: وافثاِن، بنثبات افقاء (1)
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ـــــــــــــــْؼ  ـــــــــــــــا ُمتَِّػ ـــــــــــــــٌؼ َفْػًظـــــــــــــــا و َخط   ُمتَِّػ

 

ْرَكـــــــا]  ـَ ْق  (1)[َوِضـــــــّدُه ِؾـــــــقاَم َذ  ادُْػـــــــَسِ

 
 ُمْمَتؾِــــــــــــــٌػ ُمتَِّػــــــــــــــُؼ اخلَــــــــــــــطِّ َؾَؼـــــــــــــــطْ 

 

ـــــــــٌػ َؾـــــــــا  َتؾِ  ْخَش افَغَؾـــــــــطْ َوِضـــــــــّدُه خُمْ

 
 بِـــــــــِف َراٍو َؽـــــــــَدا (2) َوادُـَْؽـــــــــُر افَػـــــــــْردُ 

 

ـــــــــــــــــــــّرَدا  ِؿـــــــــــــــــــــُؾ افتََّػ ـــــــــــــــــــــُف َٓ حَيْ  َتْعِديُؾ

 
ـــــــــــِف اْكَػـــــــــــَردْ  ـــــــــــُف َمـــــــــــا َواحـــــــــــٌد بِ ـُ و  مْسُ

 

ــــقا فَِضــــْعِػفِ   ُع ــــَردْ  (3) َوأْجَ ـَ  (4) َؾْفــــَق 

 
 َوافَؽــــــــــــــِذُب ادُْخَتَؾــــــــــــــُؼ اَدْصـــــــــــــــُقعُ 

 

ـــــــَذفَِؽ   ـــــــل َؾ ـــــــَذ افـَّبِ  ْقُضـــــــقعُ ادَ  (5) َظ

 
ـــــــــــاجلَْقَهِر اَدْؽـُـــــــــــقنِ  ـَ  َوَؿـــــــــــْد أتـَــــــــــْت 

 

ْقُتَفا َمـُْظقَمـــــــــــــَة افَبْقُؼـــــــــــــقنِ    (6) َشـــــــــــــؿَّ

 
ــــــــــغَ  ــــــــــَلرَبٍع َأتَــــــــــْت  (7) ؾــــــــــْقَق افثَّالثِ  بِ

 

ـــــا  َّـــــْت  (8) َأبْقاُِتَ ـــــْت  (9) ََت  بَِخــــــْرٍ ُختَِؿ

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف كسختل ) أ، و (: وؽره ؾقام ذـرت. (1)

 يف )أ(: اكػرد.  (2)

 يف )و(: بضعػف.( 3)

 يف )و(: يرد. (4)

 يف )د(: ؾفق. (5)

 .: افبقؼقِِن وافبؼقة  )أ، و (مـ ( 6)

 يف )أ، و (: ثالثغ. (7)

 . يف )ب، ج، د، ـه (: أؿسامفا (8)

 يف )أ، ب ، و (: ثؿ .( 9)
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١ََ   بدا١ُٜ َغسح املُٓعٛ

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــــــــــَدُأ بِا ــــــــــــــــَذى َأبْ ًقا َظ
ــــــــــــــــِد ُمَصــــــــــــــــؾِّ  حلَْؿ

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــٍد َخــــــــــــــــــْرِ َكبِــــــــــــــــــل  ُأْرِشــــــــــــــــــالَ   ؿَّ  ُُمَ

 

 

 

 

 

 

هْ  ـَ اْؿَســـــــاِم احلَـــــــِديِث ِظـــــــدَّ  َو ِذي ِمـــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

هْ  ـــــــــــــــــك َوَحـــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــّؾ َواِحـــــــــــــــــٍد َأتَ ـُ  َو

 

 

 

 

 

 

ُِٝح: ِٛٔض  ايظَِٓطُح ٚايتَٓ

ُ٘ :(( َأِبَدُأ )) َْٓ ٌُ أ ر بِـَاًء ظَ  اَحؼقِؼقً  ابتداءً َأ بِف دَ ابتَ  حيتُ ـُ ذ أنَّ افـَّاِطؿ مل يْذ

ـْ َوْضع ِافطَّؾبِة، وَيؽقُن الً افَبْسَؿؾَة َأْص  ، وَما ُيقجُد يف أَوائِؾ َبعِض افـُسِخ َؾفَق ِم

ُد مـُف ادْػُفقُم افُؽُع افذي ُهق افثَّـَاءُ   .َظذ اهلل، وُهق حيُصؾ بِاحلَْؿدَفةِ  ادُرا

ُٜخ  ََْٚ٘ٓ ٌُ أ ـْ َوْضِع إَضا ابتداءً ابَتدَأ بِف  َتُ ؾًقا بِـَاًء َظذ أنَّ افَبْسؿؾَة ِم

َؿِؾ وإْؾَضؾِ  ،ادَصـِػ  ـْ    .ا إؿرُب وهذَ  . (1) َوجَع بقـُفام َُماَؾَظًة َظذ إ

ُِٔد))  .(2) وٕنَُّف َمْعُؾقمٌ ػِظ اجلاََلَفة فِضقِؼ افـَّظِؿ،ْح بِؾَ وملْ ُيَكِّ ،أْي هلل :((ٔباحَل

ّٝا َع٢ًَ)) الة ااويً أي كَ  :(( ََُصًِّ   بعَد محِد اهلل. افصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /أ ب(.1)خمُطقط: ش ذ افَبقُؼقكَِقة َذُح اجَلداِوي ظَ » (1)

ؾِح »/ب(،وؿارن بـ1خمُطقط: ش) َذُح اجَلداِوي ظذ افَبقُؼقكَِقة»(2)
ِ
مـُظقَمة »بَؼح ش َصػقِة اد

ِـّ ادصَطؾح  مَقاضِل )ش افبقُؼقِن يف َؾ  (. 65/أ خمُطقط(،ويف ادطبقع)ص 38فؾُبَديري افدِّ
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ُٖـٕد ))  َظذ لخِف وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -وهق َأصَفر َأْشاَمِئف  ،َشاَمُه بِف َجُده :(( ََُش

َٞ - ؿشؾَّ وَ  ٖٔ ََٛأضع  ِٕ يف َأضبع١ٔ    :ََٚقِس َتَهطَٓض يف ايُكطآ

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   :ؿَقفُف تَعاَػ  -1

  .[144]لل ظؿران/ ڍ  ڍڌ ڇ   ڇ   ڇ 

ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   :وؿَقفُف تَعَاَػ  -2

  .[40]إحزاب/ ۇئ  ۆئۆئ  

ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   :وؿَقفُف تعَاَػ  -3

 .[2]ُمؿد/  ٿ  ٿ ٿ   ٹٹ  ٹ      ٹ    ڤ  ڤ  ڤ 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ    :وؿَقفُف تََعاػ -4 

 .[29ح/]افػتْ  ڀ

ٍّ ُأِزٔضاَل )) َْٔب ِِٝس  ُتُف َظذ َكبِل ملْ  ،َصَؿَؾ حتَّك أويِل افَعِزم :(( َخ َؾَتُؽقُن َخْريَّ

ـْ َباٍب أوَػ  ُتُف  ،ُيرَشْؾ ِم يَّ َذا َخْرِ ـَ َظذ َؽِر  -ذ اهلل َظؾقف َوَظذ لخِف وَشؾَّؿ َص  -َو

ـْ بَ   .َأوَػ  اٍب ادرَشؾَغ م

ٌُٔيَٚايٖس  قكِ  ٝ ـَ  فـَّاطِؿا ـاَلمِ  ـْ اُد مِ ػَ اَلق ادستَ ِؼ َظذ اإلضْ ؾْ ُؾ اخلَ أؾَض  فِ َظذ 

ِِن     .ُشـِّل وَ ُؿرل
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 .[110لل ظؿران: ] ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿاػ َتعَ   َؿقُفف ايُكطآْٞ:ف 

ِة َظذ َؽرِ ؾِ ه أيُة أؾَض ت َهذِ أَؾادَ  ؾَؼدْ  ـَ إَمِؿ، وأؾَضِؾقتَفا قَة هذِه إمَّ َها ِم

ـَبقِ قَّ عِ بَ تَ  ِب ِ بَ َس بِ  َٓ تَِفا ف  ؾِ َفا 
ٍ
 .(1) ه َؽرِ َتَػاُد أْؾَضِؾقُتُف َظَذ ْس َؾقُ  ،ةِ قَفا َؽر افَتبِعقَّ  فَِقء

ِّ ََٓا ايٗش َأنَا َشقُِّد افـَّاِس  )) -:- وَشؾَّؿ وَظذ لخِفِ  َصذ اهلل َظؾقفِ  -ؾؼقُفف   ٞٚأ

 .(2) ((َيْقَم افِؼَقاَمِة 

 ََكا َشقُِّد َوَفِد لَدَم َيْقَم افِؼَقاَمِة، أ )) -:- َشؾَّؿلخِف وَ  وَظذ َصذ اهلل َظؾقفِ -وَؿقُفف 

عٍ  ُل ُمَشػَّ ُل َصاِؾٍع، َوَأوَّ ، َوَأوَّ ـْ َيـَْشّؼ َظـُْف افَؼْزُ ُل َم  .(3) (( َوَأوَّ

ُ٘ ُٝ َْٗ َٖا  َٝا٤ٔ  َٚأ ٌِ َبنَي األْٔب ِٔ ايٖتفٔطٝ ِِ ،َع ِٗ ًَٝ ٘ٔ َع ًٔ ِٔ َتفٔطٝ ُ٘ ،ََٚع ََُخُّ : َف

ي إِػ ُخُصقَمةٍ ؾِ  قَرِة  ،أو َتـِؼقِص َبعِضِفؿ ،قاَم ُيمدِّ ـُ أْو َؽِر َذفَِؽ ِمـ افُقُجقِه اَدْذ

ُتِب أْهِؾ افِعْؾؿ ـُ  .(4) يف 

اكَ  ،َأْي َهِذهِ  ،ُمبَتَدأٌ  :((ٔذَٟٚ))  ـَ ـِ إْن  ْه ْت َؿْبَؾ إَصارٌة إِػ َمقُجقٍد يِف افذِّ

 .(5) افتَّلِخقِػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾِح »/أ ب(، وؿارن بـ3)خمُطقط/ افقرؿة ش َذح اجلَداِوي َظذ افبقُؼقكقَّة»(1)
ِ
بَؼح ش َصػقِة اد

ِـّ ادصَطؾح» مَقاضِل ص ش  مـُظقَمة افبقُؼقِن يف َؾ  .67-66فؾُبَديري افدِّ

 .-ريض اهلل ظـف  -متػُؼ َظؾقف َظـ أِّب ُهريرة  (2)

 .-ريض اهلل ظـف  -رواُه مسؾُؿ َظـ أِّب ُهريرة (3)

ثر »( ، و75 /1ش) ادجُؿقع » اكظرها يف: ( 4) ـَ  (.1/671ش )َتػسر ابـ 

رَؿاِن َظذ افَبقُؼقكقَّة »  (5)   .21ص ش َذُح افزَّ



 14 بدايُة ََشح املـُظوَمة

 

(( َٔ َؾافـَّاِطُؿ  ،وَهَذا َهق افاَلِئُؼ هبِذه ادـُْظقمةِ  ،ةٌ َتْبعقِضقَّ ، افـقنبَِتحِرْيِؽ  :((َٔ

ر بعًض  ـَ ؾَّ  اَذ ـُ  َٓ ـْ أْؿَساِم احلَديِث  ِظفِ  أْؿَسامِ  ِم  .احلَديِث َوأنَقا

ِّ احَلٔدٜٔح)) وِهَل ا فَ ـ َؿْبؾَ اـِ ػ افسَّ إِ  ((َأِقَطاّ ))يف  ةِ اهلَؿزَ  ةِ ـَ : بِـَْؼؾ َحرَ ((اِقَطا

َٔ اِقَطاّ )):اُل ؼَ قُ ؾَ ، ةِ زَ ؿْ اهلَ  الِ بنهَ  ((َأِقَطاّ ))ؼ ؾُتـطُ ،(1) نِ زْ فِؾقَ  (( َٔٔ ))ن يف افـّق َٔ )) 

 .ِث يْ قِم احلَدِ ُظؾُ  أي أْؿَسامِ 

ُٖٓا  ِّ عَ  :ٚأَضاَز باألقَشا  َّٓ اِم، وإِ َت إْؿَس ََت  ادـَْدرَجةَ  َما يْشَؿُؾ إنَْقا

ـْ َؾلؿَساُم احلَدِ  َٓ ختُرُج َظ ـٌ يِث  ام َؿاَل إـَثُرون َصِحقٌح، وَحس ـَ  ،َثالثٍة 

ـْ َأوَصاِف افَؼُبقِل َظذ أْظاَلَها :وَضعقٌػ  ا إِن اْصتَؿؾْت ِم هنَّ ِحقُح  :َٕ  .ؾافصَّ

ـُ     .أْو َظذ أْدَكاَها، َؾاحلَس

 .َؾافَضعقُػ  ،ملْ تْشَتِؿؾ َظذ َرء مـُْفام أوْ  

ـِ وَ   ـْ ملْ ُيْػِرد َكقَع احلَس حْقح اجيَعؾُف ُمـْدرًج َومـُفؿ َم  .(2) يف افصَّ

أْي َمعُدوَدة، وَؿد َظدَها  ،(( ٔذٟ ))أ ادبَتدَ  َخَزُ  ادْفَؿؾةِ  افَعغِ  : بَِؽّْسِ ((ٔعد٠َٓ  ))

َثُر  ـْ ِح افبَ ُذَّ  أ ـَ  َقةِ قُؼقكِ ا  ا.كقظً  غ وَثالثغاْث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /ب(. 5خمُطقط ش ) َذُح اجَلداِوي َظذ افَبقُؼقكِقَّة » ( 1)

رَؿاِن»(2) اِوي» وَؿارن بـ 22 -21صش َذُح افزَّ   (.1/60ش )َتدريِب افرَّ
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(( ِٙ ََٚسٖد َٚأسٕد َأَت٢   ٌٗ ـَ (( َُٚن ؾَّ َواحٍد ِم ـُ قرةِ  : َيعـل أنَّ  ـُ ُوِضَع  ،إؿَساِم ادذ

قكِف َصحقحً  َففُ  ـَ ـْ  ... إػ لِخرَها، َمَع َتعريػِف برْشِؿف اا أْوَحَسـً اشُؿ يُصف ِم

احلَديِث ادَُعـَعـ ـَ حْقح، أْو بادَثاِل  احلديِث افصَّ ـَ ِصف   .(1) ببْعِض َخقا

 ْعريػُف.َؾُؽؾ َكقٍع، َوؿسٍؿ أتَك يف ادـُْظقمِة، َومَعُف َحّده َأْي: تَ 

:)ُٙ ََٚسٖد اِل وؾْتِحَفا مـُْصقٌب َظذ أنَّف مػُعقل َمعفُ  َٚقُٛي٘: )  .بتْشِديِد افدَّ

ْشِؿ  اك أجًض َويَسؿَّ  - ااصٔطالّح احَلٗسٚ   َف بَتَعارِ ظُ  -بافرَّ َها يَػ أـَثرُ رِّ

 ،اا ُمَساويً َوصُػ افَقء َوْصػً  :َوهقَ  الً َشفْ  اُمـَاِشبً  ايػً ورأجُت َفُف َتعرِ  ،ةِؼقَّ مـْطِ 

ِرُج َؾردً  أْن فقَس : وَكعـِل بِادَساواةِ  ِد ادقُصقِف  اِؾقِف ِزياَدٌة خُتْ ـْ َأْؾَرا َوٓ ُكؼَصاٌن  ،ِم

 .(2) َيدُخُؾ ؾقِف َؽرهُ 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ظذ ادـُظ»(1) بقِدي صش قَمة افبقُؼقكقَّة افَؼالئِد افَعـَزيَّ  . 23فؾتَّقَزري افزَّ

 (.1/178ش )افُػروق افّؾَغقيَّة»(،واُكظر:1/188فؾسَؽاـِل)شمػَتاُح افُعؾقم»(2)



ِحقُح   16 احَلديُث الصَّ

 

    ُٝحاحَلدُٜح ايٖصٔش

 ُِ ٖٓأظ   :--َقاٍَ اي

هُلـَـــــا أ َصــــــْؾ  وَّ ــــــِحقُح َوْهــــــَق َمــــــا اتَّ  افصَّ

 

 ُيَعـــــــــــــــــــــْؾ  َيُشـــــــــــــــــــــذَّ َأوْ  إِْشــــــــــــــــــــــَاُدُه َومَلْ  

 
ــــــــفِ  ـْ ِمثؾِ ــــــــ ــــــــْدٌل َضــــــــابٌِط َظ ـــــــــِف َظ  َيْروي

 

 

 

ــــــــــــــــــــفِ   ُمْعَتَؿــــــــــــــــــــٌد يِف َضــــــــــــــــــــْبطِفِ   َو َكْؼؾِ

 

 
ُِٝح:  ايظَٓطُح ٚايتَٓٛض

َٗا )) ُٖٚي  .يثأوُل أؿَسام ُظُؾقم احلَدِ  : أْي (( َأ

دُ رَ :وادُ ((ايٖصٔشـُٝح)) ِع ُظؾقِم   َشاِئرِ َظذ َمفُ َؿدَّ وَ  ،هِ رِ غَ  فِ َٓ  اتفِ ذَ فِ  قُح حِ افصَّ  ا أنَقا

 .(1) اَوَوْضعً ،افتَّؼِديؿ ُرتبةً  ٓشتحَؼاِؿفِ احلَِديث 

َٛ يف ايًَػ١ٔ ِؼقؿِ ، اَدْؽُسقرِ  ِضدّ  :َٖٚ وافسَّ
 (2). 

بطِ  ،بـَؼِؾ َظدلٍ  ،ُهَق َما اتَّصَؾ إْشـَاُدهُ  :اّحٚاِصطال ـْ ِمْثؾفِ  ،َتاِم افضَّ إػ  ،َظ

 .ال  َٓ ُمعَ وَ  ،اوٓ َيُؽقُن َصاذ   ،(3)مـتفاه

حْقِح ـافتَّايل: اضً َؾَجَؿَع َهذا افتَّعرْيُػ ُذوْ   فؾَحديِث افصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وافرتبة معروؾة، ويعـل بافقضع: وضع أهؾ مصطؾح احلديث.1/15ش )َؾتُح ادُِغقث »(1)

 (ط/ادـفاج.1/23أو)(1/15ش )َؾتُح ادُِغقث »(2)

ضػتفا فتقضقح افغاية افتل اكتفك إفقفا ذفؽ افسـد مـ رؾع أو وؿػ أو دوكف، وفؽـ افؼصد أ ( 3)

إول، وفذا زاد ابـ افصالح فإليضاح ـؾؿة )ادسـد( يف تعريػف حلكه ؾقف وصؿقل احلؽؿ 

 .38فؾسخاوي ص  شذح افتؼريب»حا ظداه، وحذؾفا ؽره ممـ جاء بعده ـافـقوي. اكظر:
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ٍُ ـِد. اتَصاُل  :ايظَٓطُط األٚ  .َظداَفُة افّرواِة  :ايظَٓطُط ايجَٓاْٞ         افسَّ

بُط افتَّاُم. :ايظَٓطُط ايجَٓايُح  .َظَدُم افّشذوذِ  :ايظطط ايطابع         افضَّ

 .َظَدُم افِعَؾةِ  :اَصايظطط اخل

دَ َؼ كو افُؼوط ُح َهذهِ ِض َشـُقو  : -إن صاء اهلل-مـَْفا ُح ادُرا

ـَ  اتَصاُل  وهقَ  ُل إوَّ  طُ ا افؼَّ ؾلمَّ  َؾقفِ َف َضرَ أْن كعرِّ   ُبدَّ اَل ؾ ، دِ افسَّ
(1)

ا:   َوُهَ

َق بعُضفؿ بقـُف وبَغ  هقَ و  ايشَٓٓس:-1 . وؾرَّ ـِ َؾُة إػ ادْت افطريُؼ ادَقصِّ

َف اإلشـاُد تارًة بلنَُّف:  َرْؾُع احلِديِث ا إلشـاِد فغًة واصِطالًحا، وظَذ افتَّػِريِؼ ُظرِّ

َف تارًة بلنَُّف: الًحا، وُظرِّ
حؽايُة  إػ ؿاِئؾِف. وهَذا معـاُه فغًة وجعَؾُف بعُضفؿ اصطِ

. ـِ  فَق  ادَ ـَ واإلْش  ـدَ افسَّ  قنَ ؾُ ؿِ عْ يستَ  قنَ ثُ ادحدِّ وَ  ضريِؼ ادت
ٍ
دٍ واحِ  ء

(2)
. 

ـْ ُشؼقٍط ؾقِف بِلْن َيُؽقنَ االتصاٍ:  -2 ٌؾ  َوهَق َشاَلَمُة اإلْشـَاِد ِم ـْ رَجافِف  ـُ ِم

ـْ صقِخفِ   .(3)ظذ ادعَتَؿد َجاَزةً إظـُْف  أَخَذهُ ، أو َشِؿَع ذفَؽ اَدْرِوي ِم

َٗا ِٓ ٍَُٛض َ َٓٔس بأ ٍُ ايشَٓ ُِٜعطُف اتَٔٓصا ٚ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعرف إٓ بؿعرؾة ما ترـب مـف ظـد أـثر افعؾامء. ٓ ٕن ادرـب (1)

بتحؼقؼل مع  228، 73ص شكزهة افـظر»، 30-29ٓبـ جاظة  ص: ش ادـفؾ افروي»اكظر:  (2)

 احلاصقة، وؽرها. 

 (.1/23ش )ؾتح ادغقث»، و83صش ُكزَهة افـََّظر »  (3)



ِحقُح   18 احَلديُث الصَّ

 

وِ  َتْكْيُح  -1 ا اَمع مـ َصقِخِف افذي ي بافتَّْحِديِث أافرَّ ْو اإلْخَبار أْو افسَّ

ِحقِح  ،َيروي َظـْف ـِد افصَّ  .َوُثبقت َذفَؽ إفقِف بافسَّ

ـَ إئَؿِة َظذ أو تـِْصقُص  -2 ـْ  الً  َذفَؽ بَلْن يُؼْقل مثَ إَِماٍم ِم َشِؿَع ُؾالٌن ِم

ـْ ُؾالٍن متَِّصَؾة أْو ،ُؾاَلن  .(1)َذفِؽ  َكْحقأْو ِرواَيُة ُؾالٍن َظ

 ((ِٖٛ (: َؾَتْحرِ  :((ٚ
ِ
  .َفا ُيُِؾ بافـَّْظؿِ ْيؽُ بِتْسِؽِغ )اهلَاء

(( ُٙ َٓاُد ٌِ ِإِض ـدِ (( ََا اٖتَص ِحقِح اتَصاُل افسَّ َؾَقخرُج هِبَذا  ،: َذُط احلَديِث افصَّ

مل افصاِدُر ممَـّ  وادُْعَضِؾ، وادَُعؾَّؼ ،َوادـَْؼطِعِ  ،ما ملْ يتَّصْؾ إشـَاُده بَحال ـادُرَشؾِ 

حة  .(2)َيشَسِط افصِّ

َُٜػٖر  ))  ِِ غ ادْعَجَؿة َوَضؿِّ  ،بَِػْتِح ادَثـَّاة افتَّحتِقةِ  (َٜػٖر): ُضبَِطْت ((ََٚي  ،افشِّ

ّْسَها ـَ ال ادْعَجَؿة ،و غ  ،أو بَِضِؿ ادَثـَّاة افتَّحتِقة ،وتْشِديد افذَّ َوؾْتح افشِّ

اِل ادْعَجَؿة ،ادْعَجَؿة  .وَتْشِديد افذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامع »ـ أِّب حاتؿ، وٓبش ادراشقؾ» وؿد جعت كصقص إئؿة يف ذفؽ يف ـتب مـفا: (1)

يف ادراشقؾ ٓبـ افعراؿل، وـؾفا مطبقظة، وجع ش َتػة افتحصقؾ»فؾعالئل، و شافتحصقؾ

 بعض ادعاسيـ.خاصة  

ؾال يدخؾ مـ اصسط افصحة ـافبخاري، ٕن تعافقؼف ادجزومة ادستجؿعة فؾؼوط ؾقؿـ  (2)

ادعؾؼ ظـف ؾفق فؼصقركا  بعد ادعؾؼ ظـف هلا حؽؿ آتصال، وإن مل كؼػ ظؾقفا مـ ضريؼ

  (.1/24ش )ؾتح ادغقث» وتؼصركا. اكظر: 
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ٌُ ايٗظُصٚش يف ايُّ دِ  :َػ١َٔٚأِص ـْ َص  ،وادَُػاَرَؿة ،َيدّل َظذ آكِػَرا ءِم  ،ذَّ افقَّ

َِٝٔٚيف اِصٔطالِح احمَلسٔٓ .(1) اُصُذوذً  ،َيِشذّ  ـْ ُهق ُيطؾَ  :ث ـْ حُيَتّج بِف د ُؼ َظذ خُماَفػِة َم

َٓ حَيَتِؿُؾفُ َوَظذ َتَػرّ ،َأْوَػ مـْفُ  اوي َما   .-إن صاء اهلل-َبسٍط هلاَم  َشقليت َمزْيدُ و ،ِد افرَّ

 ((  ٌٓ َُٜع  ِٚ ةِ ((أ ة قَت ِظؾَّ ُة افَؼاِدَحة إِذ َؽر افَؼادَحة وإِن ُشؿِّ ِوهَل افِعؾَّ  ،: ِمـ افعؾَّ

 .ةـِنبَدال ثَِؼٍة َمَؽان ثِؼَ  ،َفا ٓ َتْؼدُح يف احلَدْيِث َفِؽـَّ 

١ًَُ ايَكأزَح١ُ   يِث.يف احلَدِ  َؿاِدٍح  َؽاِمضٍ  ِػل  َخ  ِظَباَرة َظـ َشَبٍب ِهَل  ٚائع

َٛ:َفاحَلٔس  ُٖ  ٌُٓ تِِف، ة َتْؼَدُح يف ِصحَّ ؾَِع ِؾقِف َظَذ ِظؾَّ احلَديُث افذي اضّ  ُٜح امُلَع

الَمةُ  َمَع أنَّ افظَّاِهرَ   . -إْن َصاَء اهلل-وَشقَليت َمزْيُد َبسٍط فَِذفؽ .(2) ِمـَْفا افسَّ

(( ٍْ ٘ٔ َعِد ٍِ .ُؼُؾف َظدٌل : أْي َيـ(( َِٜسٜٚـ ـْ فُف َمَؾَؽٌة ََتِْؿُؾُف ظذ  :ٚامُلَطاُز ٔبايَعِس َم

ـُ َحَجر   . (3)ُمالزمِة افتَّؼَقى وادُُروَءِة.َؿاَفُف احلَاؾُظ اب

قرِة فْقَس َمعـَاَها  :(4)َؾَؼاَل  وتعؼبف افصـعاِن  ـُ َتْػِسُر افَعَداَفة بِاَدَؾؽِة ادْذ

ارِ  َٓ َأتَك َظـ افشَّ   ع َحرٌف َواحٌد باَم ُيػقُدَها، واهلل َتعاَػ َؿاَل يف افُشفقِد:ُفَغًة، َو

 گ  گ  ڳ  ڳ    وَؿال: [ 2طالق: اف] ڈ  ڈ  ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/180ش ) ُمعجُؿ مَؼايقِس افؾَغة »  (1)

اَلح )صش َمعِرَؾة ُظؾقم احَلِديث» (2)  (.81ٓبـ افصَّ

 .83ص ش ُكزَهة افـََّظر » (3)

ِت افـََّظر » (4)  . 60- 55ص ش َثؿرا
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افتَّػسِر فؾَعدِل. ـَ ـَِت  :ثؿَّ َؿاَل  َوهق  َؾافَعدُل َمـ اْضَؿَلنَّ افَؼؾُب إػ َخَزه، وَشَؽ

د أـه افـَّػُس إػ َما َرَواه.  .ادُرا

ِحْقح ،اَتام   ا: أْي َضبطً (( َضأبْط )) ُ عَويُ  ،َوَهذِه ِهل ِصَػُة رَجاِل افصَّ ظـَفا  زِّ

اوي يف ـُتِب اجلَرِح وافتَّعِديؾ بَِؼقهلؿ مثَ افُعؾامُء يف َوْص  ثَِؼٌة أو ثَِؼٌة  :الً ِػفؿ فؾرَّ

ق َذفَؽ أْو َكح ،أْو أمُر ادمِمـغ يف احلَديِث ، ؼٌة َحاؾظٌ أْو ثِ ، ؼٌة َضابِطٌ أْو ثِ  ،ثْبٌت 

ـَ إوَصاِف افتِل ُتػقُد ُؿقَّ  اوي وإتَؼاكِف ِم  .َة ِحػِظ افرَّ

ٌِ ايطَٓبٔط يف ايُّ ٠ٍُٕ ٔعٖس ػ١َٔٚألِص  :(1)َعا

َومـَفا: إِْصالُح اخلَؾِؾ ؾقؼاُل ضبَط افؽتاَب، وكحقُه، أْي  ،احِلػظُ  مـَْفا: 

 َحُف، َوكحَقُه.أصؾَح َخؾَؾُف، وَصحَّ 

اوي ُمتقؼِّ  :ٚايطَٓبُط يف اإلصٔطالح َٓ ، َؽَر ُمغػَّ اظً ُهق أْن يؽقَن افرَّ ٍؾ، َو

 ؿُ ل افتَّحَ ، يف َحافتَ َشاٍه، وٓ َصاك  
ِ
 .(2) ِؾ وإَداء

  (3):ٚايٖطِبُط َضبَطإ

ـُ ِمـ اشتحَضاِرِه َمتك َصاء :َضِبُط َصِسٍض  ،وُهق َأْن ُيْثِبَت َما َشِؿَعُف بحقُث يَتؿؽَّ

فق، يطرأُ َظذ اإلكسانِ وادؼُصقُد مـُف أْن يتَعاهَ   .َد ِحػَظُف، وإٓ َؾافـسقاُن، وافسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/340ش )فَسان افَعرب» (1)

قبِل ص شاخلُالَصة »واكُظر  464ص شَتَك اجلُرَجاِِن مَع َطَػر إَماِِن خم»  (2)  . 39فؾطِّ

 .83ص ش ُكزَهة افـََّظر »  (3)
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وـاَن فأِلئَؿة ُضرٌق متَعددٌة يف َتعاُهد احِلػِظ، ؾَتارًة بادذاـرِة بلْن جْيِؾس اثـَان  

ر فَِؽل حيَػظ روَن ِحػَظُفؿ َظـ ُصققِخِفؿ وَتارة بِافتِّؽرا ـَ  .أْو أـَثر َؾقتَذا

َي مـُف.وُهق ِصقاَكتُ  :َٚضِبُط ٔنتإب َحُف ِإػ َأْن ُيمدِّ  ُف َفديِف ُمـُذ َشِؿَع ؾقِف وَصحَّ

ُٕ َٔ ٔدَٗتني   :ٚضبُط ائهتأب ٜهٛ

ـْ أْصٍؾ َصحقٍح،  اأْن َيُؽقَن َضابطً  -1 َٓ ِم َفف أثْـَاء افِؽَتاَبة َؾال َيلخذُه إ

ـْ أصِؾ َصقخِف َظؾقِف، ؾَؼْد َؿاَل ُؽـَْدر  تبُف م ـَ َفِزمُت » : - هللا َرمحفُ  -َويْعِرض َما 

ـَ َشـة ملْ أـتُ  ةَ ُصعبَ  ـْ أَحٍد َؽره َصقئً ِظؼي ، َوــُت إَذا ـتبُت ظـُف ظرضُت اْب ِم

اَم يف شظؾقفِ  ـَ  . ‘‘َِتذْيب افَتفذْيب ’’. 

رٍة، أْو َظبِث َظابٍث  -2 ـْ أثَِر رُضقبٍة، أْو َحرا ِحػظُف يف َمؽاٍن َيسؾُؿ ؾقِف ِم

إضػاِل، أْو تْغقٍر ؾقِف  اِؿل افّسقء، َؾؼْد ُضعِّ ـَ ـْ ورَّ اِؿقِفؿ م َػ َؿقٌم بسبِب َورَّ

سػَقان اح بـ َوـْقع بـ ـَ بقع.  بـ َوَؿقس ،اجلَرَّ  افرَّ

(( ٔ٘ َٔجًٔ  ِٔ ـْ أوَّ (( َع بِط، واإلْتَؼاِن ِم ـِد إِػ لِخرِه بَِلْن : يف افَعدافِة، وافضَّ ِل افسَّ

ـْ ُدوكَ  - لخِف وَشؾَّؿ َصذ اهلل َظؾقف وَظذ -َيـتِفل إػ افـَّبِل  ف َؾقْشؿؾ أْو إػ َم

 .ادْقُؿقف، َوَؽرهِ 



ِحقُح   22 احَلديُث الصَّ

 

((ٔ٘ َِْكًٔ َٚ  ٔ٘ َُْد ٔفٞ َضِبٔط  (1) اَوَكْؼؾِف ـَِتابً ،اأْي يف َضبطِف َصدرً ،فَِضابط اَبقاكً :((َُِعَت

اوي بِط يف افرَّ ـِقٌد فَؼِضقِة افضَّ  .َوَهذا َتل

ِٝح: ٍُ احلسٜٔح ايصَٓخ  َجا

 َؿاَل: ‘‘َصحقحفِ ’’ يف – َرمحف اهلل -ٕئؿِة اإلَماُم افُبَخارُي َما َرواُه إَماُم ا

َثـَا احلَُؿْقِدّي َح  َثـَا ُشْػَقانُ  : افّزَبْرِ  بـ افؾفَظْبدُ  :دَّ َثـَا  َؿاَل َحدَّ : َؿاَل َحدَّ

دُ  بـ حَيَْقك ؿَّ ِِن ُُمَ ِهقَؿ افتَّْقِؿّل: بـ َشِعقٍد إَنَْصاِرّي: َؿاَل َأْخَزَ َأنَُّف َشِؿَع  إِْبَرا

ْقثِلَّ َيُؼقُل َشِؿْعُت ُظَؿرَ  بـ َظْؾَؼَؿةَ  َظَذ  -ريض اهلل ظـف-اخلَطَّاِب  بـ َوؿَّاٍص افؾَّ

ـَْز َِؿاَل 
ِ
 :َيُؼقُل  - صذ اهلل ظؾقف وظذ لخف وشؾؿ -َشِؿْعُت َرُشقَل اهلل  :اد

َّاِت َوإِكَّاَم فُِؽؾِّ اْمِرئٍ  ))  اَكْت ِهْجَرُتُف إَِػ ُدْكقَا  إِكَّاَم إَْظاَمُل بِافِّنِّ ـَ ـْ  َما َكَقى َؾَؿ

ٍَة َيـِْؽُحَفا َؾِفْجَرُتُف إَِػ َما َهاَجَر إَِفقْفِ  .(( ُيِصقُبَفا َأْو إَِػ اْمَرأ
(2)

 

 .ي َوؽِرهافُبخارِ  احلديُث ـاَم ُهق َمعؾقٌم صحقٌح ؾفَق يف َصحقِح 

 :وفَتطبقِؼ ُذوِط افصحقِح ظؾقِف َكـُظر ؾقفِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَؿاِِن » (1)  (.23)صش َذح افزَّ

 هؽذا فػظف خمتًكا يف هذا ادقضع. (2)
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ـدِ ؾـَ   َط إوَل: وُهق اتَصاُل افسَّ  :مَتحؼٌؼ يف َهذا احلَديث  :رى أنَّ افؼَّ

ؾَّ  ـَ امعِ  َعف ِمـ صقِخف وَدُٓفةُ َراٍو مـ ُرواتِف َشؿِ  ٕنَّ  افتل اْرتؽزَكا َظؾقَفا هَل  افسَّ

يِح قُغ افتَّحدِ ِص   .ثـَا وأْخزِن وشِؿعُت يف أثـَائف ـَحدَّ  يث افكَّ

ـْدَ وَ  :بِطِفؿ وَتَاُم َض  افُرواةِ  اَفةُ ث: َظدَ  وافثَّافِ افثَّاِِن  طِ ثؿَّ كـُظر يف افؼَّ   ِع بُ تَ تَ  ظ

ِج ـِ تَ افتل َتعْ  ِب ـ يف افُؽتُ  فؿْ َصاؾِ ِف وأْو واتِ رُ  َحالِ  ْؿ ـ واِة وافتعريِػ هبِ ِؿ افُر ك بَسا

 :‘‘بافتَّؼِري’’ ـِنفقَؽ َوصَػُفؿ مِ ؾ - الٍ ثَ ؿِ ـَ  -ر ٓبـ َحجَ  ‘‘يبافتَّؼرِ ’’وفـَلُخذ 

ل ،احلُؿقدي ،إَشِدي ،ك افُؼرِر ِظقَس  بـ رافّزبَ  بـ ظبُد اهلل * أبق  ،ادؽِّ

ـِ  أَجّؾ  ،ؾؼقفٌ  ،حاؾظٌ  ،ثِؼةٌ   :َبؽر ، ةَمات بؿؽَّ  ،ِمـ افَعاِذة ،ُظققـَةَ  أصَحاِب اب

انَ  :َؿاَل احلَاـِؿُ ، َهاعدَ َوؿقَؾ بَ  ،َشـة تِسع َظؼة  ظـْدَ  يَث احلَدِ  إَذا وَجدَ  ارُي افُبخَ  ـَ

َٓ احلُؿَ   .ػ َؽرهِ إِ   يْعُدوهُ قِدي 

د افُؽقيفق ُُم أبُ  ،يلقن اهلاَِل أِّب ِظؿران َمقؿُ  بـ ُظققـَة بـ ُشػقانُ  *  ؿَّ ثُ  ،ؿَّ

لادَ   ٌة...ُحجَّ ، إَمامٌ  ،قٌف َؾؼِ ، ظٌ َحاؾِ  ،ةٌ ؼَ ثِ  : ؽِّ

 .ثِؼٌة ثْبٌت   :افَؼايِض  أبق َشعقدٍ  ،َؿقس إنَصاري بـ ِعقدَش  بـ حيقَك* 

دُ *  ِهقؿإْبرَ  بـ ُمؿَّ  .ثِؼةٌ   :ِِن اهلل اَددَ  ق َظبدِ أبُ  ،ث افتَّقِؿلاحلَارِ  بـ ا

 .بٌت ؼٌة ثَ ثِ  :ِناَددَ  ،افؾَّقثِل -بتشديد افؼاف  - َوؿَّاصٍ  بـ ةُ َظؾَؼؿَ * 
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ة، َحابَ ُث يف افصَّ بحَ وٓ يُ  ،رِ قُؾ افَؼدْ  َجؾِ اِِّب َصحَ   :اخلَطاب بـ ُظؿرُ * 

 .هلُؿ ِؾ اهلل يوٌل بتعدِ َؾؽُؾُفؿ ُظدُ 

 ِطفؿ افتَّامَضبْ ؿ وَ افتِفِ  َظدَ ُل َظَذ َتدُ  اةِ رْت يف افُروَ َصاف افتل ُذـِ ذِه إوْ ؾفَ 

 .ا كُؽقن َؿْد ََتَؼؼـَا ِمـ ِصَحة اإلشـَاِد َطاِهرً  َوهبَذا

طِ وَيبَؼك افـََّظر يف   بِع: افؼَّ ا  قظيُث ُمػُ ا احلَدِ وَهذَ  ،وذِ وهق َظدُم افّشذُ  افرَّ

 .اذ  َص  رُ ؽَ 

ةِ دَ هَق ظَ امُس: وَ ُط اخلَ ؿَّ افؼَّ ثُ  ةقَس ؾِ يُث فَ َذا احَلدِ وهَ  :ُم افِعؾَّ  .قِف ِظؾَّ
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ُٔ  احَلدُٜح احَلَط

َٓٓأظِ  ٍَ اي  :- -َقا

ـُ اَدْعــــُروُف ُضْرًؿــــا َوَؽــــَدْت   َواحلََســــ

 

 

 

ـــــــــحقِح اْصـــــــــَتَفَرْت  افصَّ ـَ  ِرَجاُفـــــــــُف َٓ 

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

َُٔٚا))   .حافَؼبقْ  ِضدّ  هقَ وَ  ،َما ََتْقُؾ إِفقِف افـَّػُس َوَتْسَتْحِسـُفُ  :فغةً  وهقَ  :(( حَلَط

اَن بِ ـُ حَّ احلََس وَ  ـَ َحُة  ُبفُ تَتَجاذَ  )فَذاتِف، وفَغِره(غِ قِف آْثـَ ؿَ ِر فِؼْس افـَّظَ ا  ، افصِّ

عُػ وَ  رَ َؾ ـؾِؼقْ  ِة يف َتْعريِػفِ ُر إئؿَّ بِ اخَتَؾَػ َتعْ  ،افضَّ ـَ  : افـَّاطِؿُ  اَم َذ

 إذِ : وَذفَؽ ـِـَاية َظـ آتَصال ،ُجفُ وُف خْمرَ أْي ادْعرُ  :(( اامَلِعُسُٚف ُطِسّق))

  .(1) وادْعَضؾ فَعدم ُبروِز رَجاهلَا ٓ ُيعَؾؿ خْمرُج احلَديِث مـَفا ،وادـْؼطِع ،ادْرَشؾ

ـْ َؽَدا، يْغُدو، ُؽدوً  :(( ََٚغَدِت))   .تك َصارَ ا بَؿعـَ ـَ هُ  َل ، َوهِ اِم

ََٗسِت )) ِٝحِٔ اِغَت ُ٘ اَل َنايٖصٔش َدة  :(( ِزَداُي  .َطاِهُر ِظَباَرِة افـَّاِطؿ َؽُر ُمَرا

ـِ أْن َيُؽقُكقا ِجقًعا ُدوَن   َؾال ُيشَسُط يف َجْقع ِرَجاِل إشـَاِد احلَِدْيِث احلََس

حِ  ـَِد َخػَّ َضْبُطف وَ  َوإكَّام َفق ُوِجَد َرُجٌؾ  ،قحُصفَرِة ِرَجاِل افصَّ ـْ ِرَجاِل افسَّ اِحٌد ِم

 فَذاتِف، وتعبُِرُه )برَجافِِف( َخَرَج خمَرَج افَغافِب. َؾَفَذا َيؽِػل يف َتْسِؿقتِِف َحَسـًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بَتَكٍف َوزَياَدة.1/64ش )َؾتُح ادُِغقث»(1)



 26 احَلديُث احَلَسنُ 

 
ِٛ ِٜٔٔح احَلَشَتٛٔضِٝح احَلٔسٔيَٚ   :ٍُأُق

 .ـٌ فَغرهِ وَحَس  ،ـٌ فَذاتِف: َحَس غِؿسؿَ  ـُ إػَس يُث احلَ يـْؼسُؿ احلَدِ 

٘ٔ: ُٔ ٔياحَلَشَف -1 ـْ مثؾِف أْو  فطُ بْ ضَّ  ُهق َما اتََّصَؾ َشـُده بـْؼِؾ َظدٍل َخػَّ َصات َظ

 .ال   ُمعَ َٓ ا وَ قُن َصاذ  وٓ َيؽُ  ،أرِؾع ِمـفُ 

ؾُ َوُُمَ  حِ صَّ ٌء إِٓ يف َتػَ قُح َش ُف أنَُّف ُهَق وافصَّ بطِ اوِ قا وِ َؾرَ  ،ِت افضَّ حِ ا قح ي افصَّ

بِط افَؽاِمؾِ  اؾً ققُص قَن مَ ؽُ ْن يَ ُط أَ ُيشَس  ـ ٓ ُيشسط أْن َيبُؾَغ ي احلََس َوَراوِ  ،بافضَّ

رجِة، وإْن ـا بِط يف اجلُؿَؾة، فَقْخرُ  اَن فقَس َظري  تِؾَؽ افدَّ قكِف  َج َظـ افضَّ ـَ ـْ  َظ

ثِ الً ُمغػَّ  ـَ قكِف  ـَ ـَ إْوَصاِف ادْشَسَضِة يف ، وَظـ  ر اخلََطل، وَما َظَدا َذفَؽ ِم

حقِح، َؾال  ؾِّف يف افـَّقَظغ.افصَّ ـُ  . (1) أـهُبدَّ ِمـ اْصَساِط 

ُر فَؽ: ـُ ـِ فَذاتِف كْذ  َوَبعَد معِرؾتَِؽ فؾَحِديِث احلََس

ٙٔ احَلٔسٜٔح َتعطٜف   :ايٖصٔخٝح ٔيَػرِي

ـْ َضريٍؼ ـُ فِ َس احلَ احلِديُث هَق   :ؾـَُؼقُل   فذاِِتَا  َحسـَةُأْخَرى  َذاتِف إَذا ُروي ِم

ل َصحقحً  .-َواِحَدة أو أـَثر - ـد،  اَوُشؿِّ ـْ َذاِت افسَّ َحَة ملْ َتلِت ِم فَغرِه ٕنَّ افصِّ

 .َؽرِه إفقفِ  َوإكَّاَم َجاءْت مـ اكِضاَممِ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.79 - 1/78ش )َؾتح ادُِغقث» (1)
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 :َػريٙٔٔ ٔيَشاحَلاحَلٔسٜح  ٚأَا -2

ّؾ ؾ  ـُ عػ  ذفؽ زَ اْكجَضْعًػا َخِػقًػا  قٍػ َحديٍث َضعِ  ُفَق  ـْ افضَّ بَؿجقِئِف ِم

 ًػا خِػقًػا.َضعقٍػ َضع َضريٍؼ لَخر

ٍْ يًَخسٜٔح احلَشٔ ٔيصأت٘   :َٔجا

دُ 3667برْؿؿ ) ‘‘ُشـَـِف’’َؿاَل اإلَماُم أبُق َداود يف  ؿَّ َثـَا ُُمَ ادَُثـَّك،  بـ (: َحدَّ

َثـَا ُمقَشك ٍر َأبُق َطَػٍر َحدَّ ـَ ُمَطفَّ اَلِم َيْعـِل اْب َثـِل َظْبُد افسَّ ـْ  ّل َخَؾٍػ افَعؿِّ  بـ َحدَّ َظ

ـْ َأنَسِ  َؿَتاَدةَ   َؿاَل: -  -َمافٍِؽ  بـ َظ

َْن َأْؿُعَد َمَع َؿْقٍم  )) :-َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَظَذ لخِِف َوَشؾَّؿ  -َؿاَل َرُشقُل اهلل  َٕ

ـْ َأْن َأْظتَِؼ  ْؿُس َأَحّب إيَِلَّ ِم ـْ َصاَلِة افَغَداِة َحتَّك َتْطُؾَع افشَّ ُروَن اهلل َتَعاَػ ِم ـُ َيْذ

ـْ َصاَلِة افَعْكِ إَِػ أَْن  َأْرَبَعةً  ُروَن اهلل ِم ـُ َْن َأْؿُعَد َمَع َؿْقٍم َيْذ َٕ ـْ َوَفِد إِْشاَمِظقَؾ، َو ِم

ـْ َأْن َأْظتَِؼ َأْرَبَعةً  ْؿُس َأَحّب إيَِلَّ َم      . (( َتْغُرَب افشَّ

ـْ أْؿرَ  إشـاِد َهذا احلَديِث  اَل بعـَا ِرَج َوفق َتتَ   ‘‘فتَّؼريب ا’’ِب ادَصاِدر،وَهقِم

 :، َكِجد َما يعالً مث

د*  ، أبُق ُمقَشك افبَكي ،بَػْتح افـُقن ،يزِ ُظبقد افَعـَ  بـ ادَثـك بـ ُمؿَّ

ِمـ اَن ُهق  ثؼٌة ثبُت مـ افَعاذة، وباشؿِف، ،َمشفقٌر بُِؽـقتفِ  ،ادْعروُف بافزَّ ـَ و

 وَماَتا يف َشـٍة واِحدة. ،وُبـَْدار َؾرَد ِرَهان



 28 احَلديُث احَلَسنُ 

 

 ،بػْتح ادْعَجؿة ،أبُق َطَػر ،ُحَسام إْزدي بـ ُمطَفر بـ المَظبُد افسَّ * 

 َمات شـة أربع وظؼيـ. ،مـ افتَّاشعة،  (1)َصدوق ،افَبكي ،وافَػاء

ل بـ ُمقَشك*  َصدوٌق  ،أبُق َخَؾػ افبَكي، بتْشِديد ادقْؿ ،َخؾػ افَعؿِّ

 مـ افَسابعة.،َظابٌد َفُف أوَهاٌم 

، ثؼٌة ثبٌت  ،أبُق اخلطَّاب افبَكي ،ادة افَسُدودؿتَ  بـ دَظامة بـ ؿَتادة* 

بعةِ ، يؼاُل وفَد أـَؿف  ماَت شـة بضع ظؼة. ،َوهق رأُس افطبؼِة افرا

َحاَبةُ و ؾَصحاِّب َجؾقٌؾ، َمافؽ بـ ا أنُس وأمَ   ُفقن بَتعديِؾ اهلل هلُؿ.مَعدَّ  افصَّ

ـٌ   :- -اَل َصقُخـَا ُمؼبٌؾ ؿَ    ِرجاُفف رجاُل  ،َهذا َحديٌث حس

حقح، إٓ  ـُ احلَديث بـ ُمقشكافصَّ  . أـه . (2)َخؾػ وهقَ حس

ـْ وُ    ـَد م ـْ َهذا يتبُغ فَؽ أنَّ يف افسَّ َػ بؽقِن حػظِف فقَس بافتَّام، ِص َؾؿ

ُل مـ زِ ـْ ، َويَ ؽافًبا فُ ـُ افُعؾامُء حِديثَ سِّ وهل َمرتبُة افصدوِق وكْحقَها، ؾِؿثُؾ َهذا حُيَ 

حِ َج َدرَ   .ِة َضبطِفػَّ ـِ خلِ ِة احلََس رَج قِح إػ دَ ِة افصَّ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِحقح. ( 1) َج افُبَخاِرُي فُف يف افصَّ ظ َتبًعا ِّٕب َحاتِؿ، وَخرَّ
  َؿاَفُف احَلاؾِ

حقِح ادْسـَد» (2)  .(1/86)شافصَّ
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ٍْ   :َٙػرِئِ ٔئٜح احَلَشًَخٔسٔي ََجا

ُه َأْن َيْستَِجقَب اهلل» :َحِديُث  ـْ ََسَّ َدائِِد َواْفُؽَرِب َؾْؾقُْؽثِِر افّدَظاَء  َم َفُف ِظـَْد افشَّ

 
ِ
َخاء  ،داؿِ ؿرو افـَّ ا ظَ ـَ ثَ دَّ َح  :(6397ؿ )ؿْ رَ بِ ( 11/284) عَذ ق يَ أبُ  رواهُ  .(1) «ىِف افرَّ

 ،بقَص َح  بـ رِ فْ ـ َص ظَ  -اس إيَ  بـ رعػَ ل َج يعـِ  - ْؼ ق بِ أبُ  اـَ ثَ دَّ َح  ،قؿَش ا هُ ـَ ثَ دَّ َح 

ره ةريرَ ـ أِّب هُ ظَ  ـَ  . رفْ َص  عِػ َض فِ  عقٌػ َض  ادُ ا إشـَ ذَ وهَ  .ؾَذ

ـِ احلَ  اهُ وَ ورَ     يفاِِن َز افطَّ وَ  ،(1997ؿ )ؿْ رَ بِ  (1/729) ‘‘كدرَ ستَ ادُ ’’ يف ؿا

 :(2004)(3/166)‘‘قغَ امِ افشَّ  دِ سـَ مُ ’’يفوَ ،(44)ؿؿْ رَ بِ (1/34)‘‘اءظَ دُ اف’’

 اِِن إهلَ  رامِ ـ أِّب ظَ ظَ  ،حافِ َص  بـ ةيَ عاوِ ا مُ ثـَ  ،حافِ َص  بـ اهلل بدِ ظَ  ريِؼ ـ ضَ مِ 

  .ؾفثْ مِ  -  -ة ريرَ ـ أِّب هُ ظَ  ،

ـَ افِ َص  بـ اهلل بدِ ظَ  عِػ َض فِ  قٌػ عِ َض  ادٌ ا إشـَ ذَ وهَ  ة اويَ ومعَ  ،قِث ب افؾَّ اتِ ح 

 يف ظُ اؾِ احلَ  ؿال ،رابِ ؽَ  بـ اهلل ظبدُ   اشؿفُ اِِن ر إهلَ امِ ق ظَ وأبُ  ،امأوهَ  ففُ  وٌق دُ َص 

  .ثؼة :‘‘يبؼرِ افتَّ ’’

 .فالحتَِجاج ُح ؾُ ْص يَ  َؼ بَ ا َش قع مَ جؿُ بؿَ  يَث دِ احلَ  أنَّ  ةُ الَص اخلُ ؾَ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وافطَّزاِن يف افُدَظاء 6396برؿؿ ) 11/283(َوأبُق َيعذ 3382وَؿد َرواُه أجًضا افِسِمذي)(1)

ثـَا ش بـ ( ِمـ َضريؼ ُظبقد45برؿؿ ) َحقَصب َظـ  بـ َظطِقة افؾقثِل ظـ َصفر بـ ِعقدَواِؿد َحدَّ

َحقَصب  بـ َواِؿد َوَصفر بـ ، َوَهَذا إشـَاٌد َضعقٌػ فَضعِػ ُظبقد-ريِضَ اهلل َظـفُ -أِّب ُهريَرة 

 َظطِقة.وؿد ُتقبع اإلثـان )ُظبقد وَشِعقد ( ِشقى َصفر.  بـ َوجَفاَفة َحال َشِعقد
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ٍَْجَٔ   :ٙرِيَػٝح ٔئخايٖص ٜٔحٔسيًَخ ا

ِمذي َؿاَل اإلِمامُ  َثـَا َأمْحَدُ  -َرمحُف اهلل  – افسِّ َثـَا  بـ َحدَّ ْوَرِؿّك َحدَّ ِهقَؿ افدَّ إِْبَرا

ـِ  بـ ِرْبِعّك  مْحَ ـْ َظْبِد افرَّ ِهقَؿ َظ ـْ َشِعقدِ  بـ إِْبَرا ىِّ  بـ إِْشَحاَق َظ َأبِك َشِعقٍد اْدَْؼُزِ

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َؿاَل    :َظ
ِ
َرُجٍؾ ُذـِْرُت ِظـَْدُه َؾَؾْؿ َرِؽَؿ َأنُْػ » :--َؿاَل َرُشقُل اهللَّ

 ،َوَرِؽَؿ َأنُْػ َرُجٍؾ َدَخَؾ َظَؾقِْف َرَمَضاُن ُثؿَّ اْكَسَؾَخ َؿْبَؾ َأْن ُيْغَػَر َففُ  ،ُيَصؾِّ َظَذَّ 

ُه اْفِؽَزَ َؾَؾْؿ ُيْدِخاَلُه اجْلَـَّةَ   . «َوَرِؽَؿ َأنُْػ َرُجٍؾ َأْدَرَك ِظـَْدُه َأبََقا

مْحَ  اأَ » :َوَأُطـُّف َؿاَل  :ـِ َؿاَل َظْبُد افرَّ  . «ْو َأَحُدُهَ

ـِ احلَ وَ ، (3545) ذيمِ افسِّ وَ  ،(2/254د ) أمحَ  واهُ رَ  وابـ  ،(1/549ؿ )ا

ي ُز قد ادؼْ عِ اق ظـ َش إشحَ  بـ محـافرَّ  بدِ ظَ  ريِؼ ـ ضَ هؿ مِ ؽرُ وَ  ،(908) انبَّ حِ 

ر رَ ق افؼُ اق هُ إشحَ  بـ محـبد افرَّ ظَ وَ  ،ـَس َح  هُ ادُ إشـَ وَ  .ا قظً رؾُ ة مَ ريرَ ـ أِّب هُ ظَ 

  . ‘‘يبؼرِ افتَّ ’’  يفـاَم  وٌق دُ َص  ِن وهقَ دَ ادَ 

ـُ  رواهُ وَ  ؿرو ظَ  بـ دـ ُمؿَّ اث ظَ قَ ؽِ  بـ ػصَح  ريِؼ ـ ضَ ( مِ 907) انبَّ حِ  اب

  .ـَس َح ُه ادُ إشـَ  وَ  ،حقهة كَ ريرَ ة ظـ أِّب هُ ؿَ ؾَ ـ أِّب َش ظَ 

ـ ( مِ 1888) زيَؿةُخ وابـ (646)‘‘دػرَ ادُ  إَدِب ’’يف اريخَ افبُ  رواهُ وَ 

 وٌق دُ يد َص زَ  بـ رثِ ـَ وَ  .ةريرَ ـ أِّب هُ اح ظَ بَ رَ  بـ قدفِ ـ افقَ يد ظَ زَ  بـ رثِ ـَ  ريِؼ ضَ 

ؾ ؼبِ ث مُ دِّ ة ادحَ مَ الَّ ـا افعَ قخُ َص فَِغِره  فُ حَ حَّ وَص  .وقدُ قد َص فِ وافقَ  ،يطِئ

دِ افقَ   .(323-2/322) ‘‘دـســـَ قح ادـُحِ افصَّ ’’ظل يف ا
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  ٝفاحَلٔدٜح ايٖضٔع

َٓٓأظِ  ٍَ اي  :- -َقا

ـِ  ـْ ُرْتَبـــــِة احلُْســـــ ـــــّؾ َمـــــا َظـــــ ـُ  َؿُصــــــرْ َو

 

ُثــــــرْ   ـُ ــــــِعقُػ َوْهــــــَق َأْؿَســــــاٌم   َؾْفــــــَق افضَّ

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

ََا))  ٌٗ ا َظاِضػة، (( َُٚن و إمَّ ا : افَقا ـُ وإمَّ  فؾُعؿقِم. ّؾ اشتئـَاِؾقة، َو

ـْ أَخذَ  قِػ عِ ريػِف فؾضَّ ارُة افـَّاِطؿ يِف َتعْ وِظبَ  َٕئؿَّ  يِػ َتعرِ  َها ِم  ةِ َبعِض ا

َر افـَّاِطؿ ـَْحقِ ُفؿ بِ عُض ُف بَ طَ بَ عقِػ َحقُث َض فؾضَّ  ـَ ِؿل َما َذ افِعَرا ـِ َدِؿْقِؼ (1)ـَ ،واب

ِعقِػ ا وَذفِ َوؽِرهَ  ،(2)افِعقد ؾَّ  :َؽ ِبَجْعِؾ افضَّ  .َما َؿُكَ َظـ ُرتَبِة احَلَسـ ـُ

الِح  ـُ افصَّ ا اب وأمَّ
ـَ و ،(3) ـْ َتبَعُف  َـّقِويَم ـِ  ،(4)اف اَظة واب ـِ ،(5)َجَ ثْر  َواب  ،(6)ـَ

ـِ  ـ  واب ـِ يِف َتْعريػفِ هِ َوؽرِ ،(7)ادَؾؼِّ ِحقِح َواحلََس  .ؿ َؾقجؿُعقَن َبغ ِصَػِة افصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/111ش )إفِػقَّة مع َذحَفا » (1)

 . 201ص ش اإلؿِساح »  (2)

 ط /دار افِػؽر ادَعاس.  41صش َمعرَؾة أنَقاع ِظؾؿ احَلديث»( 3)

 ( ط /دار افعاصؿة . 1/263ش )افتَّؼريب َمع افتَّدِريب »  (4)

ِوي »  (5)  .38صش ادـَْفؾ افرَّ

 ( .142/ 1ش )إختَِصار ُظؾقم احَلِديث »  (6)

 ( .1/103ش )ادؼـِع يف ُظؾقِم احلَِديث »  (7)



ِعقف  32 احَلِديث الضَّ

 

ـْ ِصَػاِت  ،وآْؿتَِصاُر َظذ إوِل أْوَػ  ، َؾْفق َظ ـِ ٕنَّ َما ملْ جْيَؿع ِصَػة احلََس

ِحقِح   .َأبَْعدافصَّ

:ٔ٘ ُ٘ احَلأفُغ بَكٛٔي ّؾ َحديٍث ملْ جَتَتِؿْع ؾقِف ِصَػاُت افَؼُبقلِ  ََٚعطََٓف  .(1) ـُ

ٍِ ِٚ ُطُطُٚط ايَكبٛ ، َوهَل ِشتٌة: َٚٔصَفاُت أ ـِ حقِح واحلََس وُط افصَّ  ِهَل ُذُ

ـِد  -1 َجاِل. -2       .اتََّصاُل افسَّ  َوَضبُطُفؿ. -3          َوَظدافُة افرِّ

ـَ افّشُذوِذ. -4 الَمُة ِم ِة افَؼاِدَحِة. -5               وافسَّ ـَ افِعؾَّ الَمُة ِم  وافسَّ

 وافَعاِضُد ظـَْد اإلْحتَقاِج إفَقف. -6

ِٔ ُزِتَب١ٔ )) ِٔ َقُصِس))  أْي َظـ َمـزفِة.: (( َع   بَضؿِ  ـِ : احلُْس (( احُلِط
ِ
 ،ةؾَ ادْفؿَ  احلَاء

ادِ  َوضؿِّ ِ ،اِة ِمـ َؾققاِف ادَثـَّ تِح افؼَ ػَ بِ  (( ِسُصَق ))و  ،ةِ ْفَؿؾَ ادُ  غِ ِغ افسِّ ؽِ َمع َتْس   افصَّ

ـْ ُف افُؼُص ـْ ُم مِ َز َيؾْ و، (2) أْي اكَحطَّ  ِة،ادْفَؿؾَ   .ِح قْ حِ ِة افصَّ بَ تْ رُ  قُر َظ

 ((  َٛ ِٗ َؽُر  - رمحَف اهلل - افـَّاطؿِ  َطاهُر ظَبارةِ  :((ايٖضٔعُٝف)) .ِغ اهلَاءْسؽِ : بتَ ((َف

عِ رَ رِّ ُُم  فُ َؾن ،قِػ ٍة فؾضَّ عُػ مـَْجِزً  كَّ اَن افضَّ ـَ ًء  ُؾ َضعقٍػ َشقا ـُ أْو  ،ا يدخُؾ ؾقَفا 

عقُػ  َظام   ا َتعريٌػ َوَهذَ  .ُمـَْجِز  َؽرَ  عقِػ َيدخُؾ ِؾقِف افضَّ عقُػ ِجدً  ،فؾضَّ  ،اوافضَّ

وكُ   ...إػ لخِر إْؿسامِ .وادـَْؽر ،وادْسُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَلح» (1) ـِ افصَّ َتاب اب
 (.492/ 1ش )افـَّؽت َظَذ ـِ

َؾح » (2)
ِ
 . 91فؾّدمَقاضِل ص ش َصْػَقة اد
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وَهْق َأؿَساٌم » :بِدَٓفة َؿقفِف ُهَق َما أراَدُه افـَّاِطؿُ  فَعامَّ ا وفَعؾَّ َهذا افتَّعريَػ  

ُثر َٓاسُب يٚعًٝ٘ ف .شـُ هبُل  فُ ؾَما ظرَّ  :(1)حًٞطَٓعٝٔف االِصٔطالايتَٓعطُٜف امل بِف افذَّ

ـِ َؿؾِقْ  فَضعقُػ » :بؼقفِفِ  ـْ َدَرَجِة احلََس  .(2)شالً َما َكَؼَص َظ

ـْ دَ ) :فَؾِػل ؿقفِ  ـِ َما َكَؼَص َظ ـَ َؽَر َداخٍؾ ِؾقفِ  :(َرَجِة احلََس ـْ  ،أنَّ احلََس وم

حْقح ديَد افذي  :(الً )َؿؾقْ  :وَؿقفف .َباٍب أْوػ َظدُم دخقِل افصَّ عَػ افشَّ َأخرَج افضَّ

ثرةٍ  ـَ ـْ ُضرٍق   .َٓ َيـَْجُز َضعػُف وفق بَِؿِجقئِف ِم

ّْ ُنُجس)) َٛ أِقَطا ِٖ ثر: ((َٚ ـَ عقِػ  ، َوتتػاوُت يف َدرَجاِت ةٌ وأؿساُم احلديِث افضَّ

عُػ ُظؿقمً  ،َضعِػَفا  َيرجُع إػ َشبَبغ َرئقِسَقغ: اوافضَّ

:ٍُ ٌع مـَفا: ادرشُؾ، وادـؼطُع،  ايشكُط يف اإلِسٓأز األٚ ويدخُؾ َتَتُف أنْقا

 .وادَُدفَُّس، وادعضُؾ، وادعؾُؼ 

َٚا١ٜٔ ُٔ يف ايطَٓاٟٚ ٚايِط اَدقُضقعِ  ٚايجَٓاْٞ: ايطَّع َوَؾاِحش  ،ادْسوكِ و ،ـَ

ِوي َوِرواَيتِفِ ، احِلػظِ  َوَشقئ ،افَغؾطْ  ِع ادُْشتِؿؾِة َظذ َضعِػ افَرا  .َوَشاِئر إَنْقا

ِٟٚ  أٚ َٕ ايَطا ١َٜ ُزٚ َٚا لوَهام افثَِؼاِت وأْخَطاِئفؿ َؾال َتؼدُح يف ايطَّعٔ يف ايِط ـَ

  .افَراِوي وإِكاَم تْؼدُح يف ِرواَيتفِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ؾنن افضعقػ فف معـك ظام ، ومعـك خاص وهق آصطالحل  (1) َٓ َيدُخُؾ َمعُف َؽْرُه ِم افذي 

وِك وَؽِرَها ادـْؽِر وادْسُ ـَ عقِػ افَعامِة  َٓ َيـَْجِز  أؿَساِم افضَّ عِػ افذي  ِع افضَّ ـْ أنْقا  .ِم

ؾَؿَة َؿؾْقاًل َظذ أْصؾِف،   .33ص ش ادُقِؿَظة » (2) ـَ َد  ـَ وهق ـتاب: َؾزا  .ابـ َدؿْقؼ افِعقد َؾلحَس



 34 املَــْرُفــوعُ 

 

  امَلــِسُفــُٛع

ُِ َق َٓٓأظ ٍَ اي  :--ا

 وَمــــــــــــا ُأِضــــــــــــقَػ فؾـَّبِــــــــــــل اَدْرُؾـــــــــــــقعُ 

 

ــــــــــــــــــابٍِع ُهــــــــــــــــــَق اَدْؼُطــــــــــــــــــقعُ    َوَمــــــــــــــــــا فَِت

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛضُٝح: 

ء إِػ  :اإلَضاَؾةُ ؾ .(1)أْي َواحلَِديث افِذي ُكِسَب  :((ُأٔضَٝف ََاٚ )) كِسبُة افقَّ

ء  .ؼريَر واهلل أْظَؾؿواإلضاؾُة هـَا َتشؿُؾ افَؼقَل وافِػعَؾ وافتَّ  .(2) افقَّ

ٖٓيِب )) ، َوُشُؽقهنَا فؾَقْزنِ (( يً
ِ
 .(3) : بَتْخػقِػ افَقاء

 :: اْخُتؾَِػ يف َحدِّ احلَديِث ادْرُؾقعِ (( املِسُفُٛع ))

 ًٓ َؿق - اهلل َظؾقف وَظذ لخِف وَشؾَّؿَصذ-َما ُأضقَػ إػ افـبلِّ  :َؾادْشُفقُر أنَّفُ  

،،أْو ًتْؼريرً الً َفف،أْو ِؾع حًيا، (4) أْو َوْصًػاا  :ؾَفذِه أربعُة ُأُمقٍر ؾَؼطْ  .(5)أْو ُحْؽاًم  ،َتْكِ

ؾال َيصؾُح َجعُؾَفا وَما َظَداَها َيدخُؾ َتَتَفا، .أْو َتْؼرير، أْو َوْصػأْو ِؾعؾ، ،َؿقل

ـِ اإلْشَفاِب ـاَم ُهَق َمْعُؾقمٌ   .يف افتَّعريِػ ٕنَّ افتَّعاريَػ ُتصاُن َظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؾح » (1)
ِ
 . 96فؾّدمَقاضِل صش َصْػَقة اد

َقات » (2)  .187ص شافُؽؾِّ

َؾح » (3)
ِ
 . 96فؾّدمَقاضِل صش َصْػَقة اد

 .52فؾِعراِؿل ص ش ح افتَّبِكة وافتَّْذـِرة َذ » (4)

 . 140صش ُكزَهة افـََّظر » (5)
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المَ  ـَ اٍف  َمَع أنَّ  ـَ   . افـَّاطِؿ يف َتعريػف فؾَؿرُؾقِع 

ـْ َؿقهِلؿ  ؾقِف َكَظٌر ٓ  ((، أْو إَصارٍة، أْو ـَِتابٍة أْو َهؿ   ))ؾاَم ُيضقُػُف بعُضُفؿ هـَا ِم

َذا اهلَؿَّ  ،يَػك َظذ ُمتَلِمؾ ـَ ُة َؾِفل َؾاإلَصارُة، وافؽَتابُة ٓ َصَؽ َداخؾُة يف افِػْعؾ، و

 .َظؾقَفا إٓ بِؼقٍل، أو ِؾْعؾ َخِػَقٌة ٓ ُيطََّؾع

ٌء َأَضاَؾُف إِػ افـَّبل   ، أْو  -َصذ اهلل َظؾقف وَظذ لخِف وَشؾَّؿ  -َوشقا َصحاِّب 

 َٓ ٌء اّتَصَؾ إْشـَاُدُه، أْم  ا، َوَشقا ـْ َبعَدُهَ ، أْو َم َتابعل 
(1). 

َصذ اهلل َظؾقف  -ػ افـَّبل َوُشِؿَل باَدرُؾقِع ْٓرتَػاِع ُرْتبتِف بـِْسَبتِِف َوإَضاَؾتِف إِ  

ـْ  -َوَظذ لخِف وَشؾَّؿ  ٕنَّ افَؽالَم َيرتػُع يف َأظَذ ادَؼاَماِت، َويَتَؼُف بؼِف َم

 .(2) يـَسُب إِفْقف

َٗا  :َٕتٓبٝ

ـِ اإلْشـَاد، َؾالبدَّ أْن َيؽقن : األٍٚ ـِ بَغِض افـَّظِر َظ ُيـظُر يف ادرؾقِع إِػ ادْت

قَؾ ؾقِف ؾَؼط َؿاَل َوفْق ؿِ  -َصذ اهلل َظؾقف وَظذ لخِف وَشؾَّؿ -إػ افـَّبل  اادرؾقُع َمْعُزوً 

ل َمرُؾقًظا. - َصذ اهلل َظؾقِف َوظذ لخِف وَشؾَّؿ - َرشقُل اهلل  ُشؿِّ

، َٓ  :ايجاْٞ ـُ يشَسُط يف ادْرُؾقِع صحُة افَسـِد ؾؿـُف افصحقُح، واحلس

 .وَؽُر َذفِؽ ،وافضعقُػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52فؾِعَراِؿل صش َذح افتَّبِكة وافتَّْذـِرة »اكُظر:  (1)

 /أ (. 9)خمطقط ش َذح اجَلداِوي َظذ افَبقُؼقكَِقة » ( 2)
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  ُعامَلِكـُطـٛ

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــــــــــــابٍِع ُهــــــــــــــــــَق اَدْؼُطــــــــــــــــــقعُ   ..............................  َوَمــــــــــــــــــا فَِت

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛضُٝح: 

ََا))  .(1)أْي وافِذي ُأِضقَػ  :((َٚ

ـْ فَ ُهق  : افتَّابعُل ظـَد أْهِؾ احلَديِث  :(( ٔيَتأبٍع )) ِة ابَ حَ ـَ افصَّ ًدا مِ احِ َل وَ ؼِ َم

ـْ ؾَ  ـَ ُؾ إـثَ ؿَ ؾقِف ظَ وظَ  ، (2)رثَ ل  .ري

  :ؿسؿغ إِػ افتَّابِعغ ِؾ افِعْؾؿ يَؼسؿعُض أهْ وبَ 

ْٞ َنبرْي -1   : َتابع

حابِة وَجاَفسفؿ َوـاكْت ُجّؾ ِروايتِف َظـُفؿ. ـَ افصَّ ـْ َفِؼَل جاظًة م  وهَق َم

ْٞ َصػرُي -2    : ََٚتابع

ـْ ملْ َيْؾَؼ ِمـُفؿ إِٓ افَعدَد افَقسَر،  َٓ أنَّ ُجؾَّ ِروايتف َوهَق م أْو َفِؼَل َجاَظًة إِ

 .(3) ظـ بعِض افتَّابعغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؾح » (1)
ِ
 . 98فؾّدمَقاضِل صش َصْػَقة اد

 رُه.ؿاَفُف احَلاـُؿ وؽَ  (2)

 (.136 -1/135ش )َؾتح ادُِغقث» (3)
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(( َٛ َوهَق ادْقُؿقُف َظذ افتَّابعغ  ،َومَؼاِضقع ،: َوجعُف مَؼاضِع(( امَلِكُطُٛع ُٖ

 .(1) الً وِؾع ،ًٓ َؿقْ 

 : َفـا٥ـَس٠

 :ُمَبقـًا َؾاِئدة ـِتاَبة ادؼُطقَظاتَؿاَل اخلَِطقُب 

ا ادؼَ وَ   ْتبَفا ،ذ افتَّابِعغاضِقُع ؾِفَل اَدقؿقؾاُت ظَ أمَّ ـَ  ،وافـََّظِر ؾقَفا ،َؾَقؾَزُم 

هلِؿ ـْ أؿَقا  .(2) َوٓ َتُشذَّ َظـ َمَذاِهبِفؿ ،فَتَتخَر ِم

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/149ش )اختَِصار ُظؾقم احلَِديث» (1)

اِوي،»(2) اِمع اجلَاِمع ْٕخاَلق افرَّ ـُ ًحَجر يف 2/191ش)ولَداِب افسَّ افـَّؽت َظذ »(،َوكَؼؾُف احلاؾُظ اب

الح َخاوي يف2/473ش )ـَتاب ابـ افصَّ  (.1/191ش )َؾتح ادُِغقث»(، وافسَّ
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َٓد     امُلـِطـ

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـْ  ــــــــــَُد ادُتَِّصـــــــــُؾ اإِلْشــــــــــَاِد ِمـــــــــ  َوادُْس

 

ــــــــك ادُ   ـْ َراِويــــــــِف َحتَّ ــــــــبِ  ْصــــــــَطَػك َومَلْ َي

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

َُٓد ))   بَضؿِّ ِ :(( َٚامُلِط
ِ
َٛ ُي ،قنِ وَؾتِح افـّ  ،قؿِ اد َيدّل َظذ اكِضاَمِم افَقء إِػ  :ػ١ّٖٚ

ََٓا .(1) افَقء  .(2) ُمتَِّصؾ بَِسـَدٍ  َصحاِِّب   َمرُؾقع :يِػفِ ارَتعلحَسـ ؾَ   :ااِصٔطالّح ٚأ

ٌُ ا )) َٓأدامُلٖتٔص ٘ٔ إِلِض ِٜٚ ِٔ َزا ـْ أوِل إِشـَادهِ  :(( َٔ َصال ِم  وهق ،أْي بدايُة ذفَؽ آتِّ

 ،َأمَحد واإلَمامِ ، افـََسائل واإلَمامِ  ،ؿُمسؾِ  واإلَمامِ ِ ،اريافُبخَ  ادَصـُِػ ـاإلَمامِ ِ ِ

 .ٌػ ُمسـَدٌ ُف ُمَصـَّ ـْ فَ وؽِرهؿ ممَّ 

 .-  -افـَّبل  :أْي إػ أْن َيِصؾ إِػ((َسٖت٢ امُلِصَطَف٢))

(( ِٔ َٜٔب  ِِ َٓ إْرَشالٍ (( ََٚي وادْعـك أنِّ  .: أي ملْ يـػِصؾ باكِؼَطاٍع، وٓ إِْظَضاٍل، و

اوي إػ أْن يـَتِفل  ـْ أوِل صقٍخ فؾرَّ رْت ِرجاُفف ـُؾَفا ِم
ادُسـَد ُهق افذي ُذـِ

َحاِّب، وملْ يسُؼط ِمـَفا أَحد ِل افثَّال ،(3)فؾصَّ  .(4)َثة يف ادُسـَدوهَق أْرَجُح إؿقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/105ش )َمَؼايقس افّؾَغة »(1)

 ، 155 -154ص ش ُكزَهة افـََّظر » ؿارن بـــ  (2)

  /ب (.9)خمُطقط ش َذُح اجَلداِوي ظذ افَبقُؼقكَِقة »  (3)

ئِري )ش َتقِجقف افـََّظر يف أُصقِل إثَر» اكُظرَها يف: (4)  = (1/174فَطاِهر اجلََزا
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ٍُ َٓـس ََٔجـا   :(405/  3) ‘‘ه سـدِ مُ ’’َؿاَل اإلِماُم أبُق َيعَذ يف      :امُلِشـ

َثـَا َأبُق َبْؽرٍ  َثـَا ُمَعاِوَيةُ  ،َحدَّ َثـَا ُشْػَقانُ  ،ِهَشامٍ  بـ َحدَّ ـْ َداُودَ  ،َحدَّ ـْ  ،َظ َظ

ـْ َجابِرِ  ،َظاِمرٍ   َؿاَل  بـ َظ
ِ
ـَ إَنَْصاِر َؿاَل  - -َفِؼَل افـَّبِّل َحَّا  :َظْبِد اهللَّ افـَّؼَباَء ِم

 .(( َفُؽُؿ اجْلَـَّةُ ))  :َؿاَل  ؟َؾاَم َفـَا :َؿاُفقا  ((ُتْمُوِِن َوََتْـَُعقِِن  )):هَلُؿْ 

مُة افَقادظل  حقح ادسـَد’’يفؿاَل افعالَّ هَذا حديٌث  :(1/180)‘‘افصَّ

ـٌ  عبِل ،ُهق ابـ أِّب ِهـد  َوَداود ،َوشػقان ُهق افثَّقري .(1)َحس  .أـه.وَظاِمر هق افشَّ

ِده ؾَقَجدَكا َحَؽْؿـَا َظؾقِف بلنَُّف ُمسـَد ٕنـَا َكظرَكا يف إشـَا ،ؾَفَذا ِمثاٌل فؾُؿسـَد

ـْ مَعاوية ،اإلشـَاَد ُمتَِّصاًل  َح بَسامِظف ِم َح  ،َؾشقُخ أِّب َيْعَذ َسَّ ومَعاوية َسَّ

 ،َوـَذا َرواُه َداود َظـ َظاِمر ،ن َرواُه َظـ َداود بِافَعـعـةِ َوشػَقا ،بِسامِظف ِمـ شػَقان

اَن فُؽٍؾ ِمـُفؿ ِرواَية َظـ َصاِحبف َوشاَمع َؿبؾـَا افَعـعـَة  ،َوَظاِمر َظـ َجابر ـَ وحَّا 

 .واهلل أْظَؾؿ ؽؿ بلنَّ احلَديَث ُمسـٌَد،ؾَتؿَّ فـَا هبَذا احلُ  ،اَدقُجقدة يف َهذا اإلشـَاد 

ًس َبقـام  َوملْ  ،افق ـاَن ِظـدَكا يف َهذا ادَثال أَحد افذيـ َرووُه بافَعـعـَِة ُمدفِّ

ـْ رواُه ظـفُ  َ فـَا بعَد  ،ا ؾَفَذا وإْن َحَؽؿـَا َظؾقِف بلنَُّف ُمسـٌَد َطاِهرً ، َيسَؿع مم َتبغَّ

  .افَبحِث َوافتَّـِؼقب أنَُّف َؽر ُمسـَد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ ش اختَِصار ُظؾقم احَلِديث»و         =  ( َوؽرَها .1/144ـثِر)ٓب

 .شافتؼريب»ٕجؾ معاوية بـ هشام ؾنكف صدوق فف أوهام ـام يف  (1)
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  امُلٖتــٔصـٌ

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـــــــــــــؾِّ َراٍو َيتَِّصـــــــــــــْؾ  ـُ ـــــــــــــْؿِع  ـــــــــــــا بَِس  وَم

 

ــــــــــــــاُدُه فِْؾُؿْصـــــــــــــَطَػك َؾادُتَِّصـــــــــــــْؾ    إِْش

 ٚايتَٓٛٔضُٝح: ايظَِٓطُح 

((ُٙ ٌِ ِإِضٓاُد َٜٖتٔص  ٍٚ ِّ َزا ُِِع ُن ََا ٔبَط ؾقِف تؼديٌؿ َوَتلِخر َتؼديرُه: واحلديُث  :(( ٚ

ـْ رواتِف بحقُث يسَؿع ـْ افذي يتَّصُؾ إشـادُه بسؿِع ـِؾ واحٍد م ؾ َواحٍد ِم ـُ ُف 

 .(1) َصقخِف ويرويِف ظـفُ 

ُُِصَطَف٢ )) ًِ ؾؼْد  -رمحُف اهلل -وُهَق مما اكُتِؼَد َظذ افـَّاطِؿ  ،: فقَس َهذا بؼقدٍ (( ٔي

ى هبَذا بغ ادْسـَِد وادتَّصؾِ   .َوشقَليت َتقِضقُحف،وملْ ُيقضْح افَػرَق بقـُفاَم ،َشقَّ

(( ٌِ  .(2) -َواهلَؿز،بافَػؽ –وادمَتِصؾ ،قُل : ويَؼاُل ادقُص (( َفامُلٖتٔص

ؼِط حِؼقؼةً  :َٔٔ َتَعاضٜٔف٘ٚ ـَ افسَّ ـْ ابتَِداِئف إِػ اكتَِفائِف ِم ـُد ِم  ،ُهَق أْن َيْسَؾؿ افسَّ

ـُ ؽُ قؾَ  (3) َوُحْؽاًم  ـْ َصقِخفِ فَؽ احلَدِ َع ذَ ؾ َراو َشؿِ قن  اُه ظـُْف بَطريؼٍة ،يَث ِم أْو َتؾؼَّ

ـْ ُضرِق افتَّحؿِؾ ا  .دْعَتزةِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   /ب (.9)خمطقط ش َذُح اجَلداِوي ظذ افَبقُؼقكَِقة »(1)

الح»(2)  ( .1/510ٓبـ َحَجر )ش افـَّؽت َظذ ـَتاب ابـ افصَّ

قَّة »(3)
ذفؽ َؿقفُف: َحتَّك ْيُرج َظـ َذفَؽ ُمعـعـَاُت  (، وَزاَد بعدَ 1/324فؾبَِؼاِظل)ش افـَّؽت افَقؾِ

ا ُمُؽقٌم َظؾقَفا بآكِؼَطاع إِٓ إْن ُؾتَِّش ؾَباَن آتَِّصال.  ادَُدفِسغ، َؾنهنَّ
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ا أْن يّتِصَؾ إِشـاُدُه إِػ افـَبلِّ  أو   ،-َصذ اهلل َظؾقف َوظذ لخِف و َشؾَّؿ-َوهَق إمَّ

 .إِػ أحِد افصَحابِة مـ َؿقفِف يّتصَؾ إِشـاُدهُ 

ُل افتَّابعَغ إذا اتَّصؾِت إَشاكِقُد إفقِفؿ، َؾال ُيسّؿقهَنا ُمتِصؾةً  ا أْؿقا وأمَّ
 (1). 

ـُ افصَّ   : َوُمْطَؾُؼُف، أْي: ادتَّصِؾ، َيؼُع َظذ اَدرُؾقِع واَدقؿقِف.(2)الحؿاَل اب

ِؿل: َوإكَّام َيؿَتـُِع اشُؿ ادتَّصِؾ يف ادْؼُطقِع يف َحافِة اإلْضالِق ؿاَل افعِ  ا ،  را أمَّ

ؼقهِلِؿ ـَ الِمِفؿ،  ـَ  ،ادسقِِّب  بـ َهذا ُمتصٌؾ إِػ َشعقدِ  :مَع افَتؼققِد ؾَجائٌز، َواؿٌع يف 

، أو إِػ َمافٍؽ وكحق َذفؽ  .(3)أْو إِػ افُزهريِّ

ك َمَؼاِضقع، َؾنْضالق ادُتَّصؾ َظؾقَفا َا ُتَسؿَّ  ،ِؿقَؾ: َوافـّْؽَتُة يف َذفؽ أهنَّ

افَقْصػ فَقء َواحٍد بُؿتضاَديـ ُفَغة  .(4) ـَ

 :واَدرؾقعِ  ،َوادتَّصؾِ  ،افػرُق بَغ ادُسـَدِ  ٘:تٓبٝ

ِِٔؾقف إِػ  ُيـظرُ  املطفَٛعأنَّ   ٍِ املِت  -  َؾؿتك ُأضقَػ إِػ َذاِت َخِر اخلَؾِؼ  ،َحا

ؾفق ادرُؾقع مـ َؽر َكَظٍر إِػ اتَِّصاِل َشـَد أْو  ،- َصذ اهلل َظؾقف وَظذ لخِف َوَشؾَّؿ

 اكِؼَطاِظف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وافتَّْذـِرة »( 1)  .54-53فؾعراؿل ص ش َذُح افتَّبِكَ

اَلح» ( 2) ـُ افصَّ َمة اب  .26ص ش مَؼدِّ

ة وافتَّ » ( 3)  54فؾعراؿل ص ش ْذـِرة َذُح افتَّبِكَ

اِوي»  (4)  (.1/183فؾسققضل ) ش َتدريُب افرَّ
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ا  ٌُوأمَّ ٍِ ايشَٓٓٔسؾقـَظُر ؾقِف إِػ  املَتٔص ـْ حقث ذِط ِذـِر ـِؾ افُرواة َحا  ،ِم

ء َرؾعفُ وَ   .أو وَؿَػف ،شقا

ا  َُٓسوأمَّ ََّعؾقـظُر ؾقِف إِػ  امُلش ِٔ ( ااحَلاينِي  َؾقجَؿع  ،)َحاٍ ايشَٓٓٔس ٚاملِت

ٍؾ مـُفام، َؾؽؾ ُمسـٍد َمرُؾقع، َضل آتَصالْذ  ـُ ـْ  ؾع، ؾقُؽقُن أَخص ِم ، وافرَّ

ؾ َمرؾقٍع ُمسـَدً  ـُ ؾ ُمسـٍد مَتصٍؾ، وفْقَس  ـُ ؾ ُمتصٍؾ ُمساَو ـُ  .(1) اـَدً ، وٓ 

َٓس ٍُ املٖتٔصٌ امَلِطُفٛع امُلش  :ََٔجا

َثـَا َزْيدُ  :(5/260) ‘‘ُمسـَِده’’َؿاَل اإلَماُم أمَحد يف َكا  ،احْلَُباِب  بـ َحدَّ َأْخَزَ

َثـَا َأبُق َؽافٍِب  ،َواِؿٍد  بـ ُحَسْغُ    :َأنَُّف َشِؿَع َأبَا ُأَماَمَة َيُؼقُل ، َحدَّ

  َؿاَل 
ِ
افتَّْػُؾ يِف اْدَْسِجِد » :- َوَشؾَّؿَ وَظذ لخِف َظَؾْقِف   اهللَصذَّ  -َرُشقُل اهللَّ

 « َوَدْؾـُُف َحَسـَةٌ  ،َشقِّئَةٌ 

َمُة اف ِدظلَؿاَل افَعالَّ ـٌ  :َقا  (2).أـه .َهَذا َحِديٌث َحَس

َصاُفُف َطاِهرٌ  ،ؾَفَذا احلَِديُث ُمتَِّصٌؾ  ـْ ُرواتِف َسَّ  ،َوَواِضٌح  ،َواتِّ َح َؾُؽُؾ َراٍو ِم

ـْ َصقِخف  .بَسامِظف ِم

 .ُمسـَدٌ  اَوهَق أجًْض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/174ش)َتقِجقف افـََّظر إػ أُصقل إثَر»(،508-1/506ٓبـ حجر)ش افـَّؽت»(1)

ِحقح ادُسـَد »(2)  (.1/421ش )افصَّ
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 .َمرُؾقعٌ  اَوهَق أجًض 

ُيؿِؽـ أْن َكِصَػُف بِإوَصاِف افثَّالَثة ُجَؾًة ؾـَُؼقُل َهَذا َحديٌث ؾِؿْثُؾ َهَذا 

 .َمرُؾقعٌ  ،ُمسـَدٌ  ،ُمتَِّصٌؾ 

ٍُ امُلٖتٔصٌ امَلُٛقٛف  :ََٔجا

اِرِمّل يف     :(1/258) ‘‘ِدهُمسـَ ’’َؿاَل اإلَماُم افدَّ

ـُ  دُ ا ُمؿَّ كَ أخَز   اَل ؿَ  :اَل ؾ ؿَ ائِ ـ أِّب وَ ش ظَ إظؿَ  ـِ ان ظَ ـ شػقَ ػ ظَ قُش يُ  ب

  ظبدُ 
ِ
َٓ ـُ دَ أَح  ؾننَّ  ،قا ؿُ ؾَّ عَ : تَ  -بـ َمسُعقد اهلل   ف.قإفَ  ُػ ؾَ ك يتَ تَ ي مَ درِ  يَ ؿ 

  َوَمقُؿقٌف. ،متَِّصٌؾ َوهَق  ،َصِحقٌح إشـَاُدُه 

ٌُ امَلك ٍُ امُلٖتٔص  :ُطُٛعََٔجا

اِرمّل يف َثـَا حَيَْقك :(1/276)‘‘مسـده’’َؿاَل اإلَماُم افدَّ َثـَا  بـ َحدَّ مَحَّاٍد َحدَّ

ْعبِكِّ َؿاَل  ـِ افشَّ ـْ ُمِغَرَة َظ َكَة َظ  .(( َٓ َأْدِرى كِْصُػ اْفِعْؾؿِ )): َأبُق َظَقا

ـْ  ،َصِحقٌح إشـَاُدُه  َوفِؽـَُّف  ،إػ افشعبل ُمتَِّصٌؾ َؾفَق  ،َصقِخفَؾُؽُؾ َراٍو َشِؿَع ِم

َٓ َمرُؾقعٍ  ،َؾَؾقَس بُِؿسـَدٍ  ،َمؼُطقعٌ    .َو
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    امُلَطـًَِطـٌ     

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

 مَسْؾَســــٌؾ ُؿــــْؾ َمــــا َظــــَذ َوْصــــٍػ َأتَــــك

 

ـــــــــــــك  ـــــــــــــاِِن افَػَت  َأنَْب
ِ
ـــــــــــــُؾ أَمـــــــــــــا َواهلل  ِمْث

 
ــــــــــــــــــاِئاَم  ــــــــــــــــــِف َؿ َثـِق ــــــــــــــــــْد َحدَّ  ـــــــــــــــــــَذاَك َؿ

 

ـــــــــــــــــــــاَم أْو َبْعــــــــــــــــــــَد أْن َحـــــــــــــــــــــدَّ    َثـِل َتَبسَّ

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

(( ٌْ ْؾَسَؾُة اّتَصاُل افَقء بافَقء، (( ََطًَِط : ؿاَل بعُض أهِؾ افؾغِة: افسَّ

ا ممتَدة يف اّتَصالٍ  ،َوبذفَؽ ُشّؿقْت ِشؾسَؾُة احلديدِ  ـْ ذفؽ  ،وُشّؿقْت بذفَؽ ٕهنَّ َوِم

 .(1) يف احلَْؾؼ، إَذا َجرى احاءُ  َتَسْؾَسَؾ 

ُ٘ اصٔطالّح اٍل هلؿ َح  َظَذ  روايتِفِ  ظـْدَ  رَجاُل إشـاِدهِ  ُهق َما َتتاَبعَ  :اَتعطٜف

ًٓ أَ )ؿَ  ًٓ وَ و ؿَ عاًل أَ و ؾِ ق  صٍػ و وَ ( أَ عِع و ؾِ  أَ قيِل هلؿ)ؿَ  صٍػ  وَ َذ و ظَ عاًل( أَ ؾِ ق

.(2)ؾِ ؿّ حَ وافتَّ  ةِ وايَ بافرِّ  ُؼ يتعؾَّ 
 

َْا ئرِنِس  ِّأِقٚغسُح َٖرا ايٖتعِسٜٔف ُٜكُٛد   ٌ:َطَطًِامُل َطا

ٍُ:ايكطِ َف ُرُد  األٚ   َظذ َحاٍل.أو افّتتاُبُع افتَّقا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مادة )شؾ(.3/60، )شُمعجُؿ مَؼايقِس افؾَغة »  (1)

ِوي »، و378 ٓبـ افصالح صش يثمعرؾة أنقاع ظؾؿ احلد» ( 2) ـِ َجَاَظة ص ش ادـَْفُؾ افرَّ ٓب

 .فؾـقوي شافتَّؼِريب وافتَّقِسر »و (91-2/90)اؿلرفؾعش ذح افتبكة وافتذـرة»و ،57



َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 45 

 

ُِ اٚ ُرُد  يجَٓاْٞ:ائكِط  :اَم فُ ، وهاَك تْػِصقؾُ (1)َظذ َوصٍػ أو افّتتاُبُع افتَّقا

ٍُ: ايتَٓٛاضُز َع٢ً َحاٍ، ُِ األٚ ٘ٔ ثالث١ُ ُفطٚع: ائكش  ٚفٝ

ٍٍ ٍُ: ايتَٓٛاضُز َع٢ً َقٛ   :ايَفطُع األٚ

ـْ أمثِؾتفِ  رُه بسـدِه  .(أنَا ُأِحُبؽ ؾُؼؾ:)ادسؾَسؾ بؼقِل ـِؾ راٍو  َوم ـَ َذ

ِرَك )): اوهَق حديُث مَعاذ َمرُؾقظً  (2)افَعالِئل ـْ ُِحبَّؽ َؾُؼْؾ افؾَُّفؿَّ َأِظـِّل َظَذ ِذ َٕ إِِنِّ 

ـِ ِظَباَدتَِؽ  َوُصْؽِركَ   .(3) افَتسؾسؾ.َؿاَل افَعالِئل: هَذا صحقُح اإلشـَاِد، و(( َوُحْس

 :ايَفطُع ايجَٓاْٞ: ايَتٛاضُز َع٢ً ٔفعٌ

  ادَسؾسُؾ بقضِع افَقد َظذ افَرأس. َوِمـ َأمثِؾتِف: 

َظاِصؿ  بـ حيقك ثـا َظع بـ بسـدِه إِػ أِّب َؽسان َمافؽ(1)َذـرُه افَعالِئل

 َؿاَل: -  -أِّب َصافح َظـ أبقِف َظـ أِّب ُهريَرة  بـ َظـ ُشفقؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾفل ما تؽقن مالزمة فإلكسان يف جقع أوؿاتف  أما افصػة :افػرق بغ افصػة واحلالؾائدة:  (1)

فف ؾـؼقل ظـ ؾالن مـ ا نف حاؾظ أو ؿارئ أو إمام اػ ؽر ذفؽ مـ افصػات أفـاس وأحقا

 افتل تالزم اإلكسان وكؼقل أجضا احلديث ادسؾسؾ باحلػاظ أو افثؼات أو افؼضاة وهؽذا.

ؾفق ما حيصؾ فإلكسان بصقرة وؿتقة وفقس بافرضورة أن تؽقن مالزمة فف ؾاحلب  وأما احلال          

 تشبقؽ إصابع اػ ؽر ذفؽ مـ إحقال. وافبغض مـ إحقال اإلكساكقة وـذفؽ

 .(139مباحث يف احلديث ادسؾسؾ )ص اكظر:           

ة» (2) مَباِحث يف احَلِديِث » ، خمُطقط، َوهَذا َكؼاًل َظـ ـَتاب  5ـ  4صش ادَسؾَسالِت ادُخَتَكَ

ؾ افـَْؼؾ ِمـ َهذا افِؽَتاب َمَع ٕمَحد افَػقَّاض، ويف جقِع َما َشَقليِت يف َبحِث ادَُسْؾَس ش ادَسْؾَسؾ

ٍف وِزَياَدة .  تَكّ

ة »( 3)  . 5فؾَعالئِل صشادَسؾَسالت ادخَتَكَ
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ـْ َأَحٍد )) - َصذ اهلل َظؾقف وَظذ لخِف وَشؾَّؿ -هلل َؿاَل رشقُل ا َما ِمـُْؽْؿ ِم

ـَ افـَّاِر وٓ ُيدِخُؾُف اجلـَّة قِف َظَؿُؾُف ِم   .ُيـَجِّ
ِ
َوَٓ َأنَا  :َؿاَل  !َؿاُفقا َوَٓ َأنَْت َيا َرُشقَل اهلل

َدكِك اهلل  .((بَِرمْحٍَة ِمـُْف َوَؾْضؾٍ  إِٓ َأْن َيَتَغؿَّ

 .َدُه َظَذ َرْأِشِف َوَوَضَع يَ 

افصحقحغ يف احلَديِث: أصُؾ 
(2)

. 

 احلؽُؿ َظذ افتَسؾُسؾ:

ذا َوؿَع فـَا َؽر مَتِصؾ افَتسؾُسؾ ِمـ َأْظاَله(3)َؿاَل افَعالئل ـَ  :. 

إِػ َأِّب الئل افعَ  ـ صقِخ مِ ؾقِف  افَتسؾُسُؾ ع، ؾَ ـؼطِ ل مُ ابعِ افتَّ  ـ جفةِ مِ  فُ أْي أنَّ  

 .عان ثؿَّ اكَؼطَ َؽسَّ 

ٌٍ َٚفع  ٍٍ  :ايَفطُع ايجَٓايُح: ايتَٓٛاضُز َع٢ً َقٛ

  ادسؾسُؾ بؼبِض افؾْحقِة وبَؼقفِف لمـُْت بافَؼَدر. ومثافُف: 

، وملْ حيُؽؿ ظؾقِف بصحٍة أْو (4) ‘‘معرؾِة ُظؾقِم احلَديِث ’’َأوَرَدُه احلَاـُِؿ يف

ـْ حقث إْصِؾ أوِ  ضعٍػ   .افَتسؾُسؾ ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11فؾَعاَلئِل صش ادَسؾَسالت »( 1) =

 (.5037برؿؿ )ش َصحقح ُمسؾؿ»(، و5241برؿؿ )ش َصحقِح افُبخاري» (2)

 . 11فؾَعالئِل صش ادَسؾَسالت» (3)

 . 32-31ص ش معرؾة ظؾقم احلديث» (4)
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َؿاِر  بـ ِه يزيدُ ادِ يف إشـوهق ضعقُػ اإلشـاِد    ي. افَبْكِ أبَان افرَّ

 .ُسؾِ ؾْ َس تَّ اف َعذ َهذا يؽقُن َضعقَػ ؾَ  

َٚصٕف ُِ ايجَٓاْٞ: ايتَٓٛاضُز َع٢ً   :ايكش

ة مـَفا  :(1)وهَق أْن يشَسَك رواُة احلَديِث يف وصٍػ هلُؿ وفُف ؾروٌع ظدَّ

ٍُ: ايتَٓٛاضُز َع٢ً ٚصٕف يًُطٚا٠ٔ  :ايَفطُع األٚ

ـَ أوَصاِف افُرواة، َوهَق أْن يؽ ؿُع يف افَسـِد يؼُع ِضؿ قَن افتسؾسُؾ افقا

 .(2) وتـْؼسُؿ أوصاُف افُرواة، إِػ صػٍة َؿقفقٍة، َوصَػٍة ؾعؾقةٍ 

َٚ  ممَ  ْؾ بَ  بةٌ ارِ ؼَ وهل مُ  ايتَٓٛاضُز َع٢ً أَٚصأف ايطٚا٠ٔ ايَكٛي١ٔٝ: :اّلَأ
 الِ ٕحقَ  ةٌ ؾَ اثِ

قةِ قفِ افؼَ  اةِ وَ افرّ 
(3)

اوي، ِمثؾ أْن  فرواُة َظذوهَق أن يتػَؼ ا  ِصػٍة َؿقفقٍة، تَتَعؾُؼ بافرَّ

 يتػُؼقا َظذ ِرواَية أصِح َحديٍث، أْو ؽِر ذفَؽ.

ـْ أمثِؾتِف: ِػ  وِم ءِة شقرِة افصَّ بسـَدِه إِػ  (4)ذـرُه افَعالئل .ادُسؾسُؾ بؼرا

دُ  ؿَّ ارِمل أخزكا ُُمَ د ظبد اهلل افدَّ ـْ  بـ اإلَماِم أِّب ُمؿَّ ثٍِر َظ ـْ  ـَ َْوَزاِظلِّ َظ ْٕ ا

  بـ حَيَْقك
ِ
ـْ َظْبِد اهللَّ ـْ َأِِّب َشَؾَؿَة َظ ثٍِر َظ ـَ  :َشاَلٍم َؿاَل  بـ َأِِّب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/38ش )َؾتح ادُِغقث» (1)

 (. 4/38ش )َؾتح ادُِغقث»(2)

 (.3/434ش )ؾتح ادغقث»(، وافسخاوي يف 2/287ش )ذح افتبكة»ؿافف افعراؿل يف ( 3)

 . 37صش ُمَسؾَساَلت افَعالئِل» (4)
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ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُشقِل اهللَّ َْظاَمِل  َؿَعْدَكا َكَػٌر ِم ْٕ ْرَكا َؾُؼْؾـَا َفْق َكْعَؾُؿ َأيَّ ا ـَ َؾَتَذا

ُ َتَعاَػ َأَحبَّ إَِػ اهلل َفَعِؿْؾـَاُه َؾَلنْزَ  اَمَواِت َوَما يِف إَْرِض :َل اهللَّ ﴿َشبََّح هلل َما يِف افسَّ

َٓ َتْػَعُؾقَن﴾ ـَ َلَمـُقا مِلَ َتُؼقُفقَن َما  ِذي  ، حّتك َختؿَفا.َوُهَق افَعِزيُز احلَِؽقُؿ * َيا َأُّّيَا افَّ

َؿاَل  . حّتك َختؿَفا- -ـَا َرُشقُل اهلل َؾَؼَرأََها َظَؾقْ  :َشاَلمٍ  بـ َؿاَل َظْبُد اهلل

ـُ َشاَلٍم حّتك َختؿَفا. :َأبُق َشَؾَؿةَ  َها َظَؾْقـَا اْب  َؾَؼَرأَ

َها َظَؾْقـَا َأبُق َشَؾَؿةَ  :َؿاَل حَيَْقك  َها َظؾقـَا حيَقك .َؾَؼَرأَ  .َؿاَل إْوَزاِظّل َؾَؼَرأ

ثِرٍ   ـَ ـُ  َْوَزاِظّل  :َؿاَل اْب ْٕ َها َظَؾْقـَا ا  .َؾَؼَرأَ

 َؿاَل ظَ 
ِ
ثِرٍ  :ْبُد اهللَّ ـَ ـُ   .َؾَؼَرأََها َظَؾْقـَا اْب

 صِحقُح اإلشـاِد وافتََّسؾُسِؾ. احلْؽُؿ َظذ احلديِث وافتسؾسِؾ:

 .وؽُره ،(3309) برؿؿ (1)رواُه افسِمذُي 

ِدظُل يف  حقِح ادْسـَد’’َؿاَل افَعالَمُة افَقا (: َهذا َصحقٌح، 1/415)‘‘افصَّ

َٓ يرُض آختاِلُف ؾقفِ  ـْ إوَزاِظل.... ". أ. ـه َو د َظ  .ادُرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دُ (1) ؿَّ ثٍِر يِف إِْش  بـ َؿاَل َأبُق ِظقَسك افِسِمذُي: َوَؿْد ُخقفَِػ ُُمَ ، ـَ َْوَزاِظلِّ ْٕ ـْ ا ـَاِد َهَذا احْلَِديِث َظ

ـْ حَيَْقك َْوَزاِظلِّ َظ ْٕ ـْ ا ـُ اْدَُباَرِك َظ ـْ ِهاَللِ  بـ َوَرَوى اْب ثٍِر َظ ـَ ـْ  بـ َأِِّب  َأِِّب َمْقُؿقَكَة َظ

 
ِ
  بـ َظَطاء

ِ
ـْ َظْبِد اهللَّ   بـ َيَساٍر َظ

ِ
ـْ َظْبِد اهللَّ ـْ َأِِّب َشَؾَؿَة َظ َشاَلٍم َوَرَوى  بـ َشاَلٍم َأْو َظ

دِ  بـ اْفَقفِقدُ  ؿَّ َْوَزاِظلِّ َكْحَق ِرَواَيِة ُُمَ ْٕ ـْ ا ثِر. بـ ُمْسؾٍِؿ َهَذا احْلَِديَث َظ  ـَ

 (. 5/412ش)ُشــ افِسِمذي»          
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، وَؿد أْخرجُف الً ؿاَل افَعالِئل: هذا أصُح حديٍث مسؾسٍؾ وَؿَع يل مَتِص 

ارمل بِف  .(1) افِسمذي َظـ اإلَمام افدَّ

ّٝ ِٚصأف ايُطٚا٠ ائفِع١ًٝ :اَثاْ َظذ  افُرواةُ  وهَق أْن يتِػَؼ :ايتٛاضُز َع٢ً أ

  صٍػ هلُؿْ وَ 
ِ
 ،ظِ ْثؾ احِلػْ مِ  اويؽقُن َهَذا افقصُػ ِؾْعؾِقً  .إِػ لِخرهِ  ـَدِ افَس  مـ ابتَِداء

ؽِر ذفَؽ وِمـ يف َأمِر، ـادحؿديـ، أو افدمشؼقغ، أو  آتَػاِق  وأو افِػْؼِف، أ

 :(2)إمثِؾِة َظذ َهذا افِؼْسؿ

ٌُ ٔباحلَفأظ: 1 اٌد وَؿاَل: َهذا إشـَ  (3)َذـرُه افَعالِئل بسـَدهِ . احلٔسُٜح املَشًَش

ِن بعِضفؿ َظـ َبْعض. اَظجقٌب ِجدً  ـْ روايِة إْؿَرا ـْ َتسؾسِؾ احلُػاِظ ِم  ِم

َٗا٤ٔ:2 ٌُ بايُفَك   .(4) َذـرُه افَعالِئل . احَلسُٜح املَشًَش

َهَذا حديٌث َؽريُب  :- -افَصالح  بـ ؿاَل افشقُخ أبق َظؿرو

 .(5)َظجقُب افِسؾِسؾة  ،اإلشـَاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 7ص ش ُمَسؾَسالت افَعالئل»( 1)

 (. 434-3/433ش )َؾتح ادُِغقث»اكظر: (2)

ن أزواج اظائشة )ريض اهلل ظـفا( ؿافت: )ـوهق حديث . 7 فؾَعالئِل صش ادَسؾَسالت»( 3)

 .ؽقن ـافقؾرةترؤوشفـ حتك مـ يلخذن رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

 .320رؿؿ  صحقح مسؾؿيف  صؾ احلديث:وأ         

ؿال: ؿتؾ رجؾ  (بـ ظباس )ريض اهلل ظـفوهق حديث ا. 9-8فؾَعالئل ص شادَسؾَسالت » (4)

 ؾ افـبل)صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ديتف اثـا ظؼ أخػا.مـ بـل ظامر ؾجع

 . 9فؾَعالئل صش ادَسؾَسالت» (5)
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ٌُُايتَٓٛاض :ايَفطُع ايجَٓاْٞ َٚصٕف َٜتعًُل بايتَٓخ   (1):باِم َيرجُع إِػ أُمقرٍ  ُز َع٢ً 

ـلْن يتػَؼ افُرواُة َظذ ؿقِل َحدثـَا أْو َأخزَكا أْو ؽرَها  :األَزا٤ٔ َنصِٝؼ -أ

 افَسـِد إِػ ُمـتَفاه
ِ
 مـ ابتِداء

ِ
ـْ صقِغ إداء احلِديُث ادسؾسُؾ  :ومـ أمثِؾتفِ  .ِم

 .ؿعُت بؼقهلِؿ حَدثـَا، وبؼقهلِؿ ش

١َٜ:ايطِٓ ضِٜذأٚنَت -ب لْن يتػَؼ افُرواُة َظذ ِذـر تَ  ٚا لوِل لـَ ـَ ريِخ افِرواَية 

ـْ صقِخف ـْ َحدَث َظـ َصقِخِف. َحديٍث شؿعُف ِم  أْو أنَّ افَراوي لِخر َم

َِٚصٕف َأَت٢))   ََا َع٢ًَ   ٌِ أْي ُؿْؾ يف َرشِؿِف وَتعريػِف َما أتَك َظذ ِصَػٍة  :(( ُق

ام َتؼدَم تقِضقحُف بلمثؾتفِ فؾَراوي أْو  ـَ  .افِرواية 

ْٔٞ ايَفَت٢ )) َِْبا َٚ اهلل َأ ََا  ٌُ أ ومثُؾ شؿعُت وكحقَها مما َتؼدَم يف َتقارِد  :(( َِٔج

 افَسـِد إِػ ُمـتَفاه ـاإل
ِ
 مـ ابتِداء

ِ
ـْ صقِغ إداء  ،كباءافُرواِة واتَػاِؿفؿ َظذ صقغٍة ِم

اوي أْو أَما واهلل أنَْباِن افَػتك أْي   .أْخَزِن افرَّ

 ٚ  ((ْٞٔ َِْبا  .(2)بِافدرِج ((  َأ

ُد بافدرج   .(3) اوإبَداهلَا أخػً ،إِْشَؽاُن اهلَؿزِة افثَّاكقةِ  :وادرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 39/ 4ش )َؾتح ادُِغقث» (1)

رَؿاِن»(2)  . 38ص ش َذح افزَّ

رَؿاِن» (3)  .39ص ش َحاِصقة إجُفقِري ظذ َذح افزَّ
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َُا)) ٘ٔ َقأئ ٝٔٓ وَهق افِؼقاُم أثْـَاَء  ،ِمثَؾ َذفَؽ  ثؿَّ َيػعُؾ أَخر :((نَراَى َقِد َسٖدَث

 ، أو افتَّحِديُث ؿائاًم . َتِديثفِ 

َُاأ))  ٓٔٞ َتَبٖط ِٕ َسٖدَث َؾننَّ افِؼقاَم وافَتبُسَؿ َوصُػ  ،بلخِػ اإلْضاَلِق  :(( ِٚ َبِعَد أ

.(1)ِؾْعع 
 

ِٔ َفٛا٥ ًَِشٌـَٔ  :ٔس امُلَش

ـُ دِؿقِؼ افِعقد    :َوؾاِئدُة ادُسؾسِؾ أْمران: ؿاَل اب

َُا  .ؾقاَم َؾَعؾفُ   أنَّف َؿد َيؽقُن ؾقِف اؿتَِداٌء بِافـَّبل:أحُسٖ

اكت  ،وَظدِم اكؼَطاِظَفا ،ٓتَِّصاِل افِروايةِ  اأْن َيؽقَن ُمِػقدً  :جَٓاْٞٚاي ـَ إَذا 

(2)..اَشؿعُت ُؾالكً  :ـَؼقفِف ،افِسؾسؾُة تؼَتِِض ذفَؽ 
 
.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَؿاِن»( 1)  .  38ص ش َذح افزَّ

 ، ط / دار افبشائر اإلشالمقة.215ص  شآؿِساح يف َبقان آصطِالح »(2)
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ُِٜصــايَع   ُُٗٛزــَٚ امَلِػ ِص

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــــــْغِ َأْو َثاَلَثــــــــــــةْ   ظِزيــــــــــــُز َمــــــــــــْرِوي اْثـَ

 

 َؾـــــــْقَق َمـــــــا َثاَلَثـــــــةْ  َمْشـــــــُفقُر َمـــــــرِوْي  

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

ـٍ فؾ: بضِؿ ا(( عِصُٜص)) َٛ يف ايًَػ١ٔ .(1)ورِة رضَّ فَزاي ادْعجؿِة باِل َتـقي َٖٚ:  

 .(2)َظزَّ افّقُء حتك َيَؽاُد ٓ ُيقَجد :ويَؼال ، َيدّل َظذ صّدٍة وؿّقةٍ 

(( ِٔ ِٝ َٓ ِٟٚ اِث صِؾ ُف يف افقَ ذَ ئٍذ َُت قـَ ، وحِ  نِ زْ فؾقَ  يف َمْرِوي: بِسُؽقن افَقاء (( ََِس

 
ِ
ـِـَغ ٓفتَِؼاء   .(3) شؿِ وُتثبُت يف افرَّ  ،افَسا

((ِٚ  :ْيزؾَعزِ فِ  ِفؿْ طِ ِة يف َضبْ اُت إئِؿَّ َبارَ ظِ  اخَتؾَػْت  :((َثاَلَث١َِأ

اَل ابْ ؾَ   يَز وَن افَعزِ رُ ـُ يذْ  (4)ؿُرهُ ؽَ وَ  ُي وِ افـَّقَ وَ  ،قِؼ افِعقدؿِ ـُ دَ وابْ ، حـُ افصَّ

ـْ أنَّفُ  - -ِة افـَّاطِؿ  ِظَبارَ َظَذ   . أْو َثالَثة انَما َرواُه اثـَ  ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَؿاِن»( 1)  .41ص ش َحاِصقة إجُفقري َظذ َذح افزَّ

وهذا إصؾ افؾغقي اشتعؿؾف ادحدثقن اصطالًحا يف  .(4/38ش )عَجؿ َمَؼايقِس افّؾَغة مُ » ( 2)

مما  افعزيز هبذا ادعـك ؾقؼقفقن: ؾالن ظزيز احلديث أي ؿؾقؾة أحاديثف ومروياتف، أوكحق ذفؽ

وجدتف يف ظبارة جاظة مـفؿ أمحد وافبخاري وافدارؿطـل وابـ ظدي واخلؾقع وافـسائل 

 وافطزاِن واحلاـؿ وابـ حبان وؽرهؿ.

رَؿاِن» (3)  .41ص ش َحاِصقة إجُفقري َظذ َذح افزَّ

 (.2/175ش )افتَّدِريب » ،215ص ش آؿِساح » ،270صش َمعرَؾة أنَقاع ُظؾقم احلَديث » (4)



َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 53 

 

احلاؾظِ   ـَ ـِ  َبقـاَم َيصُف َؽُرُهؿ   .باَِم َرواُه اْثـَانِ  (1) َحَجر اب

 ،وأنَّ َهَذا جَمرُد اْصِطالٍح فَضبِط إْؿَسامِ  ،وظـْدي أنَّ إمَر يف َهذا َشفٌؾ 

ا َؽراِئبوإِٓ َؾإَْصُؾ أنَّ  ا، إََحاديَث إمَّ  ،َقجَتِؿُع اَدْشُفقرُ ، ؾَمَشاِهر وإمَّ

 .(3) الَثةِ قَق افثَّ َوادْشُفقُر باَم ؾَ  ،بِآثـَغِ ُص افَعزيُز َويتَ  ،(2)ةِ الثَ وافَعِزيُز يف افثَّ 

ٍُ ايَعِزِٜز ْقخاِن ِمـ َحديِث َأنٍَس  :(4) ََٔجا ـ مِ (6)، وافُبخارّي (5)ما َرواُه افشَّ

  حديِث َأِّب ُهَرْيَرةَ 
ِ
قَن َأَحبَّ  )) :ؿاَل  َأنَّ َرشقَل اهلل ـُ ْؿ َحتَّك َأ ـُ ـُ َأَحُد ٓ ُيمِم

ـْ وافِدِه ووَفِدهِ   .احلديث .(( ...إِفقِف ِم

ـْ َأنَسٍ   .ُصَفْقٍب  بـ َؿتاَدُة وظبُد افعزيزِ   :رواُه َظ

ـْ ؿتاَدةَ    .ُصْعَبُة وشعقدٌ  :ورواُه َظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64 ص ش افـَّظر ُكزَهة »(1)

  .قًراشفُ يًزا مَ جًضا ظزِ أَ  ديُث احلَ  قنُ يؽُ  ؿدْ : ؾؼال افّسققضِل ذـرها أخرى ؾائدة و  (2)

ابؼُ رُ ـُ أِخ حْ كَ »يث دِ َح  :طَّفِ بخَ  فُ أجتُ  رَ ل ؾقاَم الئِ افعَ  اؾظُ احلَ  اَل ؿَ           ..ش ةِ افِؼَقامَ  قمَ قَن يَ وَن افسَّ

 ،ةيرَ ق ُهرَ ، وأبُ افَقاَمنِ  بـ ةيػَ ُحذَ  ظـفُ  رواهُ  -ؿ ؾَّ َش وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -ل فـَّبِ ـ ازيٌز ظَ ظَ  ،ديثاحلَ 

محـ، وَ  ظبدِ  بـ ةؿَ ؾَ ق َش أبُ  :َشْبعةٌ  ظـفُ  واهُ رَ  ،ةَ يَر ـ أِّب ُهرَ ظَ  قرٌ َمْشفُ  هقَ وَ  م، ازِ ق َح أبُ افرَّ

ام، وأبُ ج، وَ إظرَ اووس، وَ ضَ وَ  محـ مَ ح، وَ افِ ق َص هَّ  أم برثـ.قػ ظبد افرَّ

 .( 3/389) ش ادِغقث َؾتح »(3)

 .70 ص ش افـَّظر ُكزَهة »(4)

  .(44) برؿؿ ومسؾؿ (14) برؿؿ افبخاري رواه (5)

 (.15) برؿؿ (6)
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ـْ ظبِد   ِرِث  بـ إِشامظقُؾ  :افعزيزِ ورواُه َظ  .ُظَؾقََّة وظبُد افقا

ؾ  َجاظةٌ   ـُ  .(1) ورواُه ظـ 

ُُٗٛز))  ـٍ فؾرَضوَرة(( ََِػ  .: باِل َتـقي

(( ِٟ ِٚ  : بُسؽقِن افَقاء، وبِنْشَؼاضَِفا َمع افَتـِقيـ.(( ََس

ََا َثاَلَث١ِ)) َِٛم  ثر ِمـ َثالَثةوَظرؾُف افـَاطُؿ بلنَُّف َما َرواُه ، : َما َزائدةٌ (( َف ـَ  ،أ

ـْ  (2)‘‘ افـُزهةِ ’’يف  وَظرؾُف احلَاؾظُ    .اْثـَغِ باَمفُف ضرٌق ُمصقرٌة َبلـَثر ِم

 .شافَ ؿِ أو معظَ  اؿفِ بَ ضِ  قعِ أو يف جِ  رواتفِ  ظـ بعضِ »: (3)ياوخَ افسَّ  زادَ وَ 

ِٕٚع٢ً َٖص  ر.لـثَ ؾَ  ثةٌ اَل ثَ  ةٌ جاظَ  ا رواهُ مَ  هقَ  قرُ ادشفُ  ٍٛ:ُكَْ ا ميهٔ أ

 .ؾًؼاطْ قًرا مُ مشفُ  انَ ـَ  فِ اتِ ؼَ بَ ضَ  يف جقعِ  ذفَؽ  انَ ـَ  ؾننْ 

 .اق  بِ ْس قًرا كِ مشفُ  انَ ـَ  فِ اتِ ؼَ بَ ضَ  يف بعضِ  ذفَؽ  انَ ـَ  وإنْ  

َر ُهـَ َذ ُيْطَؾُؼ ظَ  قرُ ؿَّ اَدْشفُ ثُ   .ا َما ُحرِّ

 وهَق ادعـَك اخلاّص بِف يف اصطاَِلِحفؿ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاِّب َتَعّددَ  أنّ  وافَظاِهر....، اثـَغ ِمـ أـَثر أي: 208-207ص افؼاري ؿال (1)  يف ُمعتز َؽر افصَّ

 .واِحد َصَحابَقف أن َمع مسؾِؿ ظـدَ  ظزيزٌ  احلَديث َهذا ٕنّ  افِعّزة

 .62 ص شافـَّظر ُكزَهة » (2)

 .( 3/393) شادِغقث َؾتح » (3)
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 .هُ وؽرُ  آصِطاَلِحّل  ـَكيدخُؾ ؾقِف ادعْ :  وفُف معـَك َظام  

 ،اما َفُف إِشـاٌد واِحٌد ؾصاِظدً  :ؾقْشَؿُؾ  ، إْفِسـةِ َذ ا اْصُتِفَر ظَ  مَ َذ ظَ  :ؾقطؾُؼ  

  .الً قَجُد فُف إِشـاٌد َأْص ا ٓ يُ مَ  بْؾ 

  .فِ اظِ بلنقَ  قرِ شفُ فؾؿَ  ةً ؾَ أمثِ  (1) -رمحف اهلل –لققضِ افّس  رَ ـَ ذَ َؿْد و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِوي َتْدريُب »(1)   .(167-2/164) شافرَّ

ر:        ـَ َٓ »يث: دِ َح  -.قححِ َص  هقَ وَ  :حاَل ذ آْصطِ ال اَدْشُفقر ظَ ثَ مِ  َوممَّا َذ  افِعْؾؿَ  ُض ؼبِ  يَ إنَّ اهلل 

ًظا ي ـْ أتَك اجلُؿعَ »يث: دِ وَح .شُف...ظُ زِ ـتَ اكتزا يث: دِ َح  ، ـَس َح  وهقَ  ُف:افُ مثَ وَ .شْؾ ؾَقْغتِس ؾَ  ةَ َم

ـُ ة ظَ يَض ُب افِعْؾؿ َؾرِ ِؾَ ضَ » أسإَُذكان مِ » .عقػَض  هقَ وَ  :فُ افُ ثَ مِ وَ .شؿؾِّ ُمْسؾِ ذ   اُل ثَ ومِ ش.ـ افرَّ

ةَخ  يِث دِ هؾ احلَ ـَد أَ ظِ  قرِ ادشفُ   - ؿَ ؾَّ َش وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -اهلل  َرُشقَل نَّ س أَ نَ يث أَ دِ َح  -:اصَّ

قان. أخرَج دُظق ظَ افّرـقع يَ  عدَ َت َصْفًرا بَ ـَؿَ  ـْ قخَ ذ ِرْظؾ وَذ مـ ِرَواية ُشؾقامن افتَّقؿل  انف افشَّ

ؾَ ر أَ س ؽَ ـ أنَ ظَ  اهُ وَ رَ  دْ ؿَ ظـ أِّب جِمْؾز ظـ أنٍَس.وَ  ـ ظَ ن، وَ قاَم ر ُشؾَ ز ؽَ ؾَ ِّب جِمْ ـ أَ ز، وظَ ِّب جِمْ

ِٕ هُ رُ ؽَ  بفُ غرِ ستَ يَ  دْ ؿَ ، وَ يِث دِ احلَ  أهؾِ  بغَ  شفقرٌ مَ  هقَ ة، وَ اظَ ن جَ ؾقاَم ُش   وايةِ ذ رِ ظَ  افَب نَّ افغَ ؿ، 

ـَ ـ أنَ ل ظَ قؿِ افتَّ   افُعؾاَم وَ  يِث دِ احلَ  أهؾِ  ـدَ ظِ  قرِ ادشفُ  اُل ثَ مِ وَ  .ةطَ اِش  وَ اَل ا بِ قهنَ س، 
ِ
 -افَعَقام:وَ  ء

 ـدَ ظِ  اَدْشُفقرِ  اُل ثَ مِ وَ وهق يف افصحقح. .شهدِ ـ فَِساكِف ويَ مِ  ُؿقنَ َؿ ادُْسؾِ ـ َشؾِ مَ  ؿُ ادُْسؾِ »

 فَ افُػؼَ 
ِ
اَل ظِ  لِ ُض احلَاَل بغَ أَ »:اء د ٓ َصالة جِلَار اَدْسجِ »وهق ضعقػ مرشؾ. وش. قـَد اهلل افطَّ

اظ.ش. دإَّٓ يف اَدْسجِ  ػُف احلُػَّ ل طَ تل اخلَ ـ ُأمَّ ظَ  عَ ُرؾِ » -:قغَ إُصقفِ  ظـدَ  شُفقرِ ادَ  ثاُل ومِ  ضعَّ

حفُ شؾقفِ ُهقا ظَ ا اْشُتؽرِ ان، ومَ وافـِّْسقَ  ـُ  . صحَّ  ش.َع...َض إنَّ اهلل وَ »ػظ: ؾَ بِ  ؿاـِ احلَ حبَّان وَ  اب

قاُب يف َفػظِف، وهق َصِحقح. ُصفقب،  افَعْبدُ  كِْعؿَ »افـّحاة: اَدْشُفقر ظـدَ  مثاُل وَ َوهَذا هَق افصَّ

ؿِ ا اَل ؿَ ش. فَيْعِص  اهلل ملْ  ِػ يَ  ق ملْ فَ  ـ ء مِ يف َر  ا افؾػظِ هبذَ  دُ قَج ٓ يُ وَ  ،ففَ  صَؾ  أَ َٓ  :هُ رُ ؽَ ل وَ فِعَرا

 فُ أخرَج ش. فَؾاظؾِ  أْجرِ  ثُؾ ؾُف مِ ذ َخْرٍ ؾَ لَّ ظَ ـ دَ مَ » -:ةِ افَعامَّ  بغَ  قرِ اَدْشفُ  مثاُل وَ .يثدِ احلَ  ِب تُ ـُ 

ؿَكْحرِ  قمُ ُؽؿ، يَ قمِ قُم َص يَ » -.ؿمسؾِ  َٓ أصَؾ َفف  شـُ  .َوهَق َباضٌِؾ 
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ِٓ َُُع ُُـِبــايـ   َِٗـَعٔ ٚ ايـ

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــَرمْ  ـَ ـْ  ــــــــ ـْ َشــــــــِعقٍد َظ ــــــــ َع ـَ ـٌ  ـــــــــَْع  مَع

 

ــــــــــــــْبَفٌؿ َمــــــــــــــا ِؾقــــــــــــــِف َراٍو مَلْ ُيَســــــــــــــؿْ    َوُم

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

(( ْٔ َِٓع ـْ  :(( ََع ـَ احلَِديَث إَِذا َرَواُه بِع ـْ َظـَْع َٓ  ،ِم َثـل، َو َٓ يُؼقُل َحدَّ َو

َٓ أَ  َٓ َشؿْعُت، َو امِع  َؽَر َذفَؽ ْخَزِِن، َو حَيِة يف افسَّ قِغ افكَّ ، َبْؾ يُؼقُل ِمـ افصِّ

ـْ َأنسٍ  الً َمثَ  ـْ َثابٍت َظ  .َظ

اَم َمثََّؾ افـَّاطُِؿ ُهـَا بَِؼقففِ   ـَ ِّ)) َأْو  ِٔ َنَس ِٔ َضٔعٕٝد َع   .بِػتِح افَؽاِف  (( َنَع

 ِٔ َِٓع َٓأز امُلَع ِِ اإلِس  :َٚاخَتًُفٛا يف ُحِه

 ُظزِ ِوَ  ،(1) اسِ ؾَذهَب بعُض افـَّ  
ِ
ـَ افُػؼفاء ـَ م إِػ  (2) َي إِػ َبعض ادَتلِخري

ـِ ُمْطَؾًؼا  ،هَذا اَدذَهب َرؾَضُف جُفقُر ادَُحدثِغَ وَ  .َظَدِم آْحتَِجاِج بِاإلشـَاِد ادَُعـْع

 َٓ إِ  ةِ ـَ افّس  ـَ ؾ مِ صَّ حَ تَ يَ  ملْ وَ  ،اد  جِ  رُ إمْ  اَق فَض  َؽ فِ ذَ  طَ ق اصُس فَ وَ  (3)ؿفُ قعُ َبؾ َجِ 

 .(4) رُ ِس افقَ  رُ زْ افـَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(56)ص ش احَلِديث ِظؾؿ أنَقاع َمعِرَؾة» (1)

ث» (2)  .(450)ص شافَػاِصؾ ادَحدِّ

 .(23)ص شإبَْغ  افَسـَـ» (3)

 .(25)ص ش إبَْغ  افَسـَـ» (4)
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َٖا َٚ َٔ بُظطٕٚطأ َِٓع َٓاَز امُلع ًُٛا اإلس ِِ فَكب ًِ ٌِ ائع ُُٗٛض َأٖ  :ِهَل  (1) ُدُ

هلِ ادَُحدِّ  ـ َظَدافة 1  .ؿثَغ يِف َأحَقا

افَستفِ أ أو فؼائفؿ، ،اَبعِضفْؿ َبْعًض  ُمعاَسة  ـ  2 اَمِع ِمـْف ،ؿَوجُمَ  .ؿوافسَّ

ـَ افتَّْدفِقسِ  قا َوأْن َيُؽقكُ  -3 ٌء ِم  .ُبَرا

ـِ ُخُؾ يف ُح دْ َويَ   هقَ وَ  ((ـمكَّ ادُ بِ ))ك ؿَّ َس ا يُ قر مَ ِظـَد اجلُؿفُ  ْؽِؿ افَسـِد ادَُعـَْع

 .اَل ا ؿَ الكً ؾُ  أنَّ  النُ ؾُ  :ؾقفِ  اُل ؼَ ي يُ افذِ 

 

 (( ِْ َٗ َُِب ـْ ُأهبَؿ ذِ  هقَ : وَ (( َٚ  وأاِل َج ـَ افرِّ مِ َشـَِد َحِديٍث أو َمتـِِف يف اْشِؿف  رُ ـْ َم

 ؾَ َس افـِّ 
ِ
  .أو َؽر َذفِؽ  الً أْو أنَّ َرُج  ؾٍ ُج رَ  ـْ ظَ  قفِ ؾِ  اُل ؼَ قُ اء

َؾ فـَا ِمـ َهَذا أنَّ ادُبَفؿ  ـَِد إَؾَتَحصَّ ا أْن َيُؽقَن يف افسَّ أْو َيُؽقَن يف اَدتـ  ،مَّ

ا أهُؾ افِعْؾؿ رُهَ ـُ  .َؾَفَذاِن ِؿساَمن فؾُؿبَفؿ َيذ

َٗ ََِّٚسَبُب اإلب ا آختَِصارُ  (2) :ا ُؽ  ،إمَّ   .أو َؽُر َذفؽ ،أو افشَّ

(( ِِ َُٜط  ِِ ٍٚ َي ٘ٔ َزا ـَ افـَّاطِؿ  :(( ََا ٔفٝ ـاَم ُهَق  -َرمَحُف اهلل َتَعاَػ -َهَذا اؿتَِصاٌر ِم

ـْ أؿَساِم ادبَفؿ  .َطاِهُر ِظَباَرتف َظَذ ِؿسٍؿ َواِحٍد ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح ٓبـش احَلِديث ِظؾؿ أنَقاع َمعِرَؾة » (1)    وؽرَها. (1/12ش) افتَّؿفقد» و 56ص افصَّ

 (.4/345ش )َؾتُح ادِغقث »(2)



 58 الـُؿَعـْــَعن و الـُؿـْبـَفم

 

ُف ظَ  ،َوهَق ُمبَفُؿ اإلشـَادِ   ـْ َؿِسقِؿِف أَخِر افِذي ُهَق َوَفَعؾَّ زَّ بِف فَِؽقكِف أصَفر ِم

ـِ   .ُمبَفُؿ اَدت

َٓٔس َِٗ ايٖش َُب  ١ًَُ  :َأَٔج

ِوي َمثَ   ا َثـل َرُجٌؾ  الً ُؿقل افرَّ ـِ ، َحدَّ ثـِل َصقٌخ ِمـ أهِؾ افَقَؿ أو  ،أْو َحدَّ

ـُ ُؾاَلن ثـِل اب ـُ أِّب ُؾاَلن ، حدَّ ثـِل اب ثـِل بَ ، أْو َحدَّ  .عُض أصَحابـَا أْو َحدَّ

َِٗ امَلنِت َُب  ١ًَ   :َأَٔج

َحاِّب َجاَء َرُجٌؾ إِػ افـَّبل  -  .-َصذَّ اهلل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿَِ   -َؿقل افصَّ

 .-َصذَّ اهلل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿَ ِ  -إِػ افـَّبل  أو أؿَبَؾ َرُجٌؾ  - 

 .-هلل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿَ ِ َصذَّ ا -أو َمرَّ َرُجٌؾ بافـَّبل  - 

 .-َصذَّ اهلل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿَ ِ  -أو َشَلَل َرُجٌؾ افـَّبل  - 

 .- َصذَّ اهلل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿَ ِ -يُؼقُل فؾـَّبل الً أو َرأجُت َرُج  - 

 .أو َؽر َذفِؽ  -

ُٜشَت ًٍَََٗ َعَسٚ َٗا دِص١ٔ ايٖظطَفِع٢    :ِِملب

 .يِث دِ رِق احلَ ضُ  عضِ ك يف بَ سؿَّ ِه مُ ودِ قرُ بِ  -1
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َرِ ظَ تـِص أْو بِ   -2 ـَ َذ قِص أهِؾ افسِّ  .(1) ؿـفُ ثٍر مِ  

ََٚٗ َأِِّب  يِث دِ َح  ـْ ؿ مِ سؾِ مُ ي وَ ارِ خَ افبُ  فُ َج  أخرَ باَم  فُ فَ  ثَُّؾ ُيؿَ  :يف املنِت ُِاملب

ـْ َأْصَحاِب رَ  ف ذ لخِ ظَ وَ  ؾقفِ  اهلل ظَ ذَّ َص -ُشقِل اهلل َشِعقٍد اخلُْدِريِّ َأنَّ َكاًشا ِم

 افَعَرِب َؾاْشَتَضاُؾقُهْؿ َؾَؾْؿ  -ؿ شؾَّ وَ 
ِ
ـْ َأْحَقاء اُكقا يِف َشَػٍر َؾَؿّروا بَِحل  ِم ـَ

ُيِضقُػقُهْؿ، َؾَؼاُفقا هَلُْؿ: َهْؾ ِؾقُؽْؿ َراٍق: َؾِننَّ َشقَِّد احلَلِّ َفِديٌغ َأْو ُمَصاٌب، َؾَؼاَل 

 .ُفْؿ: َكَعْؿ َؾَلتَاُه َؾَرَؿاُه بَِػاَِتَِة افِؽَتاِب َرُجٌؾ ِمـْ 

 اِت ايَ وَ افرِّ  عضِ يف بَ  اءَ َج  دْ ؿَ  فُ  أنَّ َّٓ إِ  امِ اإلهبَ  ةِ ايَ وَ رِ  ـْ مِ ‘‘غِ قحَ حِ افصَّ ’’ا يف ذَ ـَ 

ؿِ افرَّ بِ  يُح كِ افتَّ   ق َشِعقٍد اخلُْدِرّي.َأبُ  فُ أنَّ وَ  ،ل ا

ـِ َظبَّاس َؼقِل اب ـَ ّؾ َظام :َؿاَل  الً إنَّ َرُج  :و ـُ  ؟َيا َرُشقَل اهلل احلَّج 

ُجُؾ ُهق إؿَرع َواَياِت  (2)َحابِس بـ َؾافرَّ َحت بِف َبعُض افرِّ  .ـام َسَّ

ُِ يف ٚ َٗ َٖا املب ت دَ رَ وَ ُثؿَّ  ،َحِديٍث َرُجٌؾ ُمبَفؿٌ  دـَ يف َش  ردَ ا وَ إذَ  :ٓٔسايٖشأ

ؿ افذي ا ادبفَ ذَ ر يف هَ ه كـظُ ذِ هَ  ةُ افَ ا واحلَ ؾنكـَ  ،ىأخرَ  ريٍؼ ـ ضَ ؿ مِ ا ادبفَ ذَ هَ  قةُ سؿِ تَ 

يث دِ ذ احلَ ؽؿ ظَ ف احلُ فِ اَل ـ ِخ قع مِ طِ ستَ ؾـَ  ،قػعِ َض  أوْ  قَ ة هُ ؼَ أثِ  باشؿفِ  َح ُسِّ 

 .اعػً أو َض  ةً حَ ِص 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.443 -442)صش َذح افتَّبِكة وافتَّذـِرة » (1)

 ( .351-4/350ش )َؾتح ادِغقث» (2)



 60 الـُؿَعـْــَعن و الـُؿـْبـَفم

 
 :ْ٘ـٝـٔبـٓـَت

 َٗ ُّاإلب ََ ا َِٕعٛٔقي٘   س:َٓيف ايٖش ا

ٖٚ ثـِل َرُجٌؾ َصِحَب  :الً َمثَ َؾُقَؼاُل  ،ةابَ حَ افَص  ةِ بؼَ يف ضَ اإلهبَاُم  ليتَ يَ  أنْ  :ٍاأل َحدَّ

 .-َصذَّ اهلل َظؾقِف َوَظَذ لخِف َوشؾَّؿ  -افـَّبِل 

ـْ َصِحَب افـَّبل   ؾَفَذا ٓ  ،-َصذ اهلل َظؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿ  -أْو َشِؿعُت َم

ؾُفؿ ُظُدول ،َيرُض اإلْشـَادَ  ـُ َحاَبة   .َؾافصَّ

َضَبَؼِة أتَباع و ،عغَ ابِ افتَّ  ةِ بؼَ طَ ـَ  ةابَ حَ افصَّ  ةِ بؼَ ضَ  ونَ دُ  اإلهبَامُ  قنَ ؽُ يَ  أنْ  اْٞ:ايٖج ٚ

 .شـًدا ضعقًػاؾفذا ممَّا يرُض وَيُؽقُن  ،ؿوهَنُ ـ دُ ؿَ افتَّابِعغ ؾَ 

 :٠َسـا٥ٔــــَف

 :ٌـَُـِٗـِ ٚامُلـَٗـني امُلِبـطم بـايف 

ـَ يُ  ملْ  ؿادبفَ  أنَّ   اَم َشَبَؼ َتػِصقُؾفُ  ؿٌ اْش  فُ فَ  رْ ذ  عَ مَ  فُ ر اشؿُ ـَ ذْ يُ  ؾفؿَ ادُ وَ ، ـَ

د :الً ؾقُؼقُل افُبَخاِرُي مثَ  اهِ بَ آصتِ  ثـَا ُمؿَّ ؾَفَذا ُمفَؿؾ حيَتاُج إِػ َمعِرَؾة أبقِف  ،َحدَّ

َٓ ُيشَتبُف بَِغِره ـْ ُهق فَِؽل   .َوَكَسبِف حتَّك َكعِرَف َم
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ٖٓـايَع   اِشٍـأيٞ ٚاي

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـــــــــــ ـــــــــــّؾ مـــــــــــا َؿؾَّ ـُ  ْت ِرَجاُفـــــــــــُف َظـــــــــــالَ َو

 

ـــــــــــــَزَٓ   ـــــــــــــْد َك ـــــــــــــِذي َؿ  َوِضـــــــــــــّدُه َذاَك افَّ

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

ُ٘ َعال )) ٌٗ َا َقًَِّت ِزَداُي ِع افُعُؾقِّ  :(( َُٚن َع افـَّاطُِؿ يف َتْعريِػ أَحِد أنَْقا وُهَق  ،َذَ

َؾ افـَّْقَع أَخرَ  ،اَدَساَؾةِ  ُظؾقّ  ِوي أْو َوَؾاتِفِ َوهق ِؿَدُم َشاَمِع  ،َوأْهَ ا لنَُّف َظزَّ  ،افرَّ ـَ َو

 .بِإَصَفرِ 

َف افُعؾقَّ   َخاِوي بَِؼقفِف َوَؿد َظرَّ  :بـَقَظقِف افسَّ

ٛٗايُع   .(1) ؾاتفِ اوي أو وَ افرَّ  عِ اَم َش  مُ دَ ؿِ  أوْ  ،ـدِ يف افسَّ  طِ ائِ َش افقَ  ةُ ؾَّ ؿِ  َُٖٛ ً

 فُ عَ ابَ تَ  ـْ مَ ، وَ (3)ِح اَل افصَّ  ـُ ابَبْعَدُه ، وَ (2)راهِ ضَ  بـ ؾْض افػَ  قبُ أَ  َُُٖ٘شَٚق

ؿل ، و(4) يقوِ افـَّ ـَ  ـِ ، وَ (5)افعرا  .(6) امٍ َس ؿْ أَ  ةِ َس ػ خَ ؿ إِ هِ رِ ؽَ ة، وَ اظَ َجَ  اب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ط 3/353( ط /َظامل افؽتب، َتؼقؼ افشقخ ظع حسغ ظع، و)3/333ش )َؾتح ادِغقث» (1)

 ؾفقد . بـ ظبد اهلل بـ /دار ادـَفاج، َتِؼقؼ افشقخ ظبد افؽريؿ اخلضر وافشقخ ُمؿد

 . 57ص ش فُعُؾق وافـُُزول يف احَلِديث َمسلَخة ا» (2)

 . 231ص شَمعِرَؾة أنَقاع ِظؾؿ احَلديث »(3)

 (156-2/146ش ) افتَّؼريب وافتَّقِسر مع افتَّدِريب »(4)

الح» (5) َمة ابـ افصَّ  (.248ص ) ش افتَّؼققد واإليَضاح ذح مَؼدِّ

َخاِوي: ش َذح افتَّؼريب»عـَقي افثَّالَثة إَُول مـَفا ُظُؾق َحِؼقِؼل،وإِخَران مَ ( 6)  .412فؾسَّ
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 : ػإِ  عُ رجِ تَ  هَل : وَ (1)ياوِ خَ افسَّ  اَل ؿَ 

  .طِ ائِ َش افقَ  ةُ ؾَّ ؿِ  قَ هُ وَ  ،١ٕاَفَشََ ًُُِٛع -1 

 :اَل ؼَ ؾَ  ةٌ الثَ ثَ : ةِ اؾَ َس ادَ  قِّ ؾُ ظُ  امَ ؿَس أَ  نَّ أَ  رَ ـَ ذَ  ؿَّ ثُ   .١َٕفٔص ًُِٛإىل ُعَٚ -2

ٍُاأَلَف ِّقَشٔ اأَلَٔ ٚ َُُٖٖٔ ا  قفِ ا ؾِ مَ  قَ هْ : وَ (2) ُلًَِطَُ ْٛٓعًُ ،١ٕشاَفََ ُٛٓعًُ َٛا 

 .- ؿَ ؾَّ َش ف وَ  لخِ َذ ظَ وَ  فِ ؾقظَ   اهللُ َذ َص  - قلِ ُش افرَّ  ـْ د مِ دَ افعَ  قُث َح  ـْ مِ  رٌب ؿُ 

 .(3)قدِ اكِ ر إَش ائِ فَس  رِ ظَ افـَّ بِ  قنُ ؽُ يَ  ةً ارَ تَ  ؿَّ ثُ  

ـْ ؾَ  رَ لَخ  دٍ ـَ ػ َش إِ  ةِ بَ ْس افـِ بِ  ةً ارَ تَ وَ   ـْ  هُ دُ دَ ظَ  عقـفِ ث بِ ديْ احلَ  فَؽ ذَ  بفِ  ردُ يَ  رَ ثَ ل  .(4)رثَ أ

ر ائِ َش  ـْ  مِ َذ أظْ وَ  :فِ امِ َس ؿْ ل أَ اؿِ بَ  ـْ مِ  ّؾ َج إَ  ُؾ َض إؾْ  قَ هُ  ؿُ ْس ا افؼِ ذَ هَ وَ  

يِل افعَ   عضِ بَ  بِب َس بِ  فِ عػِ َض  عَ مَ  َب رْ افؼُ  نَّ َٕ  ؾِ ؼْ افـَّ بِ  ادُ ـَ اإلْش  حَّ َص  نْ إِ  فُ ؾّ ُمَ  ـْ فؽِ وَ  ،قا

  ـْ مِ  انَ ـَ  حقُث  عُػ افضَّ  دَّ تَ اْص  ا إنِ قًص خُص  فقفِ إِ  اَت ػَ  افتِ َٓ وَ  بفِ  ادَ دَ تِ  اظْ َٓ  اتفِ وَ رُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/339ش )َؾتح ادِغقث»( 1)

ُد وادْعـُِل وادَتبادُر إػ إذَهان ظـد اإلضاَلق. (2)  أْي ُهق ادُرا

يعـل أشاكقد افطبؼات ادتؼاربة ؾؿثاًل بافـظر فؾؽتب افستة تـحك إشاكقد مـ افثالثل إػ  (3)

ؾافثالثل مـفا  ،ر يف احلؽؿ ظذ إشـاد مـ أشاكقد افؽتب افستةافعشاري تؼريًبا ؾقؽقن افـظ

هؽذا بافـسبة وافرباظل واخلامد أشاكقد ظافقة بافـسبة فألخرى مـ افسداد ؾام بعد، و

 فؽتاب معغ مثاًل مـ افؽتب افستة أو ؽرها يف أشاكقده افعايل وافـازل.

ؾ، ومعـاه أن حديًثا يروى بنشـاديـ مثاًل وهذا واضح، وإن ـان افغافب مـف ربام دخؾ يف ادع (4)

 أحدها رباظل وأخر خاد، ؾافرباظل أظذ ، واخلامد أنزل، وهذا إذا صح، وهق ؿؾقؾ.
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ـَ  غَ ابِ افؽذَّ  عضِ بَ  ريِؼ ضَ   ةَ بَ دْ لِّب هُ ـَ  ابةِ حَ افصَّ  ـَ مِ  عَ اَم قا افسَّ ظَ ادَّ  افذي

هِ   .(1) ...ار.يـَ دِ وَ  ،اشخرَ وَ  ،ةَ بَ دْ هُ  بـ قؿُ إبرا

ْٔايٖجَٚ َٔا َِّشاألِق َٔٞ  ََٛٚ : ْٞٔبِشْٔ ًٌُُّع، ا ٍََِّإِإَي٢  طٔبايُك ُِِشٔق ٖ ١ َُأ٥ٔ َِٔٔ ا

ـِ وَ  ،شِ ؿَ إظْ ـَ  بطٍ َض وَ  ،فٍ ؾؼْ وَ  ،ظٍ ػْ حِ  ـْ مِ  ١ًَٕٖٝٔع ١َٕفٟ ٔصٔش ٜٔحٔساحَل  ،يٍج رَ ُج  اب

ـِ وَ  ،افؽمَ وَ  ،قثوافؾَ  ،يرِ قْ افثَّ وَ  ،بةَ عْ ُص وَ  ،لاظِ زَ إوْ وَ   ،ؿٍ قْ َش هُ وَ  ،ةَ ققـَ ظُ  اب

 . (2)...ؿْ هِ رِ ؽَ وَ 

 ٔبُتًُهٔي ١َٕبِٓشا ٔبّطَِٜأ ْسَٖٝكَُ ُٖ٘ٓٔهٞ َيشٔبْٔ ًُُْٛع :(3) اَّشاألِق ََٔٔ ُحأيٚايٖج

ا  مَ َذ ظَ ، ِب تُ افؽُ  ِؼ ؾَ طْ مُ  َٓ  ةً اصَّ ع َخ بَ إرْ  ـِ ـَ افُس وَ  ،انِ قحَ حِ افصَّ  َل ل هِ افتِ   :١ٖٔتائش

  َواْشَتعَؿَؾُف بْعُضُفْؿ بِافـِسَبِة دُسـَِد أمَحد. ، (4)ؿهِل عاَم تِ اْش  ـِ مِ  ُب ؾَ إؽْ  قَ هُ 

ُِٛٓع :يف عْ ْؼ ؾـَ ؾَ  ،اؾةِ َس ادَ  ؾقّ ل ظُ افتل هِ  ةُ الثَ افثَّ  امُ َس ت إؿْ َض اكؼَ  قُث َح  ؿَّ ثُ  ً 

ََٚف ،١َٔفايصِّ َِّشِقَأ ٍُأ ُِّع ا ََٛٚ ،ف١ٔايصِّ ً  مِ دَ ؿِ  بِب َس بِ  ادِ ـَ اإلْش  ؾقّ ظُ  : ُعأبايٖط ُِِشائك ٖ

وٍ فرَ  ةِ بَ ْس افـِّ بِ  اتفِ روَ  دِ يف أَح  اةِ ؾَ افقَ   ـْ ظَ  ايةِ وَ يف افرِّ  عفُ مَ  كَ َس اْص  ـفُ ظَ  اةِ ؾَ ر افقَ لِخ تَ مُ  َر لَخ  ا

 .(5)عقـفِ ف بِ قخِ َص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 312 -308ش )َذح افتَّبِكة وافتَّذـِرة »(وَؿاِرن بـ 340-3/339ش)َؾتح ادِغقث»(1)

 ( 3/357(، ويف َضبعة ادـَفاج )3/344ش )َؾتح ادِغقث» (2)

ـُ َحَجر يف  (3) ـُ  58ص ش ُكزَهة افـََّظر»ملْ يػِصْؾُف اب ي ؿبَؾف، وأَؾردُه اب َدِؿقؼ  بْؾ أدَرَجُف يف افِؼسؿ افذِّ

 ( ط/دار ادـَفاج.3/358ش )َؾتح ادِغقث».اكُظر: افِعقد يف ِؿسؿ ُمسَتِؼؾ

 (.3/358(، ويف ضبعة ادـفاج )3/345ش )ؾتح ادغقث»( 4)

 (.368-3/367(، ويف ضبَعة ادـَفاج )3/354) شَؾتح ادِغقث» (5)



 64 الَعـاِِل والـَّـاِزل

 

 قنُ ؽُ يَ  دْ ؿَ  ؾؼال: (1) شادِ َص اإلرْ »يف  عّ ؾقْ اخلَ  ؾقِّ يف افعُ  ؿِ ْس ا افؼِ هبذَ  َح َسَّ  ـْ مِمَّ وَ  

 .(2) ددَ يف افعَ  غِ يَ اوِ تَس ا مُ اكَ ـَ  إنْ وَ  ،يفِ اوِ رَ  قِت مَ  مِ دّ ؼَ بتَ  هِ رِ ذ ؽَ ق ظَ عؾُ يَ  ادُ ـَ اإلْش 

َُ٘جَٔ   يِّ إشدِ  قدٍ سعُ مَ  بـ دُمؿَ  ـْ ا ظَ ـَ دثَ َح  ٍح افِ َص  بـ دَ أمحَ  بـ ِعَّ ظَ  أنَّ   :اي

ـُ  دُ ا ُمؿَّ ـَ دثَ َح وَ  .قعـِ وَ  ـظَ  ةؾَ جَ كْ زَ  بـ فؾِ َش ـ ظَ  ـ ظَ  أبقفِ  ـْ ظَ  اَق إشحَ  ب

ـِ  عِّ ظَ   بَؾ ؿَ  اَت مَ  فُ نَّ ِٕ  ،رٍب َح  بـ عظَ  ـْ  مِ َذ ظْ أَ  ٌؾ فْ َس ؾَ  .ـقعٍ وَ  ـْ ظَ  رٍب َح  ب

ـَ عْؼِ بِ  رٍب َح  ـِ ب عّ ظَ   ة.ـَ َش  ي

 ننَّ ؾَ  :َذ ظْ ا أَ هَ دُ أَح  قنُ ؽُ يَ  ؿَّ ثُ  ةِ إئؿَّ  دِ أَح  ـْ ظَ  انِ يَ روِ غ يَ ؾَ ُج رَ  أنَّ  :يَوَش ََِٔٔٚ

ـِ  ةَ تقبَ ؿُ  ي روِ يَ وَ  ،غمائتَ وَ  غَ بعِ أرْ وَ  غِ اثـتَ  ةَ ـَ َش  اَت مَ وَ  ،ؽ افِ ي ظـ مَ روِ يَ  عقدٍ َش  ب

قاء يف  َش اَم فُ مائة، ؾَ وَ  غَ عِ ْس تِ وَ  نٍ اَم ثَ  ةَ ـَ َش  اَت مَ وَ  ٍب هْ وَ  بـ اهلل بدُ ظَ  :ؽافِ مَ  ـْ ظَ 

زِ  يُ َٓ  - تفِ فَ اَل ، وَج فِ قتِ مَ  مِ ؼدَ فِ  - هٍب ؽـ ابـ وَ فَ  ،ؽافِ مَ   فِ قؼِ قثِ تَ  عَ ة مَ تقبَ ؿُ  يفِ قا

 .(3) فِ حِ اَل َص وَ 

َِٜٝ َُِٓث َْٔث ً٘ٔ َِّشٞ أِقا ََٛٚ ،١َفايصِّ ا ََٔخ ٖ  سبِب بِ  ادِ اإلشـَ  ؾقّ ظُ   :اّاألقَش ُصا

ـْ  امعِ يف افسَّ  عفُ مَ  كَ ْصَس ر الَخ  اوٍ فرَ  ةِ سبَ فـِّ اب اتفِ وَ رُ َ دِ َٕح  عِ اَم افسَّ  مِ دَ ؿِ   ، أوْ قخفِ َص  م

 .فِ قخِ َش فِ  ؾقٍؼ رَ  ـْ مِ  عَ ؿِ َش  اوٍ فرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/179ش)اإلرَصاد » (1)

 (.3/370(، ويف ضبعة ادـَفاج )3/355ش )َؾتح ادِغقث» (2)

 (.1/181ش)اإلرَصاد » (3)
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 ـْ ر مِ أَخ ، وَ الً ثمَ  ( ةَ ـَ َش  غ )أْي تِّ ِش  ـْ ا مِ هَ دِ أَح  عُ اَم َش  ؽقنَ يَ  لنْ بِ  فَؽ ذَ وَ 

 ،( ادِ ـَ اإلْش  اةِ وَ ات رُ بؼَ ضَ  دُ دَ ظَ   )أْي اَم قفِ فَ إِ  دُ دَ ى افعَ اوَ َس يتَ ة ( وَ ـَ َش   )أْي عْغ بَ أرْ 

ء تَ قَ  َش ظَذ ( أَ ـةَش  تغَ ِش  ـذُ مُ  قخفِ َص  ـْ مِ  عَ ؿِ افذي َش  )أْي  ُل إوَ ؾَ  ـ ظَ  فُ اتُ ؾَ وَ  ْت مَ ؼدَّ ا

 .قخ(ـ افشَّ مِ  فِ امظِ يف َش  دمُ أؿْ  فُ )ٕنَّ (1)َٓ  ر أوْ أَخ 

((ُٙ ََْصاَل)) .ايلد افعَ ِض  : أْي (( َٚ ٔضٗد ذ ظَ  قٌل ػُض مَ  هقَ وَ  ،دهِ عْ بُ : فِ (( َذاَى ائَّرٟ َقِد 

 حصِ ػ افػَ ر إِ ظَ افـَّ ر بِ ـثَ أَ  قفِ ؾِ  َب عَ افتَّ   ٕنَّ يَل افعَ ذ اف ظَ قؾِ ػِض بتَ  ؿقَؾ وَ ، حقِح افصَّ 

ـْ  ؾقفِ  رُ إْج ؾَ  اتفِ روَ  ؾِ ـُ  ـْ ظَ  ِث حْ افبَ وَ  بعِ تَ افتَ وَ  ِة قُػ احلُ عِ ٌب َض ذهَ ا مَ ذَ هَ وَ .ثرأ  (2)جَّ

ـَ ِٕ   َـ قِد مِ ُص ؼْ ك ادَ عـَ اُة ادَ راظَ مُ وَ  ،اػِسفَ ـَ قبًة فِ طؾُ ْت مَ قَس ِة فَ ؼَ َش رَة ادَ ثْ نَّ 

 .لِ ازِ ذ افـَّ  ظَ ايِل افعَ  قُؾ ػِض تَ  دُ ؿَ عتَ ادُ وَ .(3) هأ. ُة أْوَػ حَ ايِة،َوُهَق افصِّ وَ فرِّ ا

ؿِ رَ افعِ  اَل ؿَ   تِفِ يِث افتََّقّصُؾ إِ دِ احلَ  ـَ قَد مِ ؼُص فَؽ أنَّ ادَ ذَ ل: وَ ا ُبْعُد وَ  ،ػ صحَّ

اَم ـُ وَ  ،افَقَهِؿ  َق إِ اِد تَ اُل اإلشـَ َج  ـُثَر رِ ؾَّ اَم وَ  ،َؾؾِ اخلَ ل وَ طَ ُل اخلَ اَم فقِف احتِ طرَّ  َؿُكَ ـؾَّ

ـَ ـَ افَس   َظ، أوْ ػَ أْح  ثَؼ، أوْ وْ ازِل، أَ ـِد افـَّ اُل افَس َج قَن رِ ؽُ َّٓ أْن يَ ؿَّ إِ ؾَؿ افؾفُ اَن أْش ُد 

 ؾ.اِض ؾ ؾَ قٍم بَ مُ ذْ بؿَ  قَس فَ  ذٍ ئِ قـَ ول حِ زُ افـُ ؾَ  ،(4) فَؽ حَق ذَ كَ َف، وَ ؼَ أؾْ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بَغ افَؼقِشغ ِمـِّل.374-3/373(،ويف َضبَعة ادـَفاج)3/358ش )َؾتح ادِغقث»(1)

الح» (2) َمة ابـ افصَّ   .150صش مَؼدِّ

َذا افَػقَّاح »واكُظر:  267ص شاإلؿِساح »( 3) ة »( و2/422ش)افشَّ  (.309ش)َذح افتَّبِكَ

  (.309)صش َذح افتَّبِكة وافتَّذـِرة » (4)



 66 املَـْوُقـــــوف  

 

ُِٛقـــــْٛف   امَلـ

َٓٓأظ ٍَ اي  :--ُِ َقا

ـْ  ـــــــ ـــــــا َأَضـــــــْػَتُف إَِػ إَْصـــــــَحاِب ِم  َوَم

 

ـْ   ــــــ ــــــقٌف ُزـِ ــــــٍؾ َؾْفــــــَق َمْقُؿ ــــــْقٍل َوِؾْع  َؿ

 ايظَٓطُح ٚايتَٓٛٔضُٝح: 

ََا ))  َٚ ُ٘  َوَظَزوَتُف. فُ تَ بْ َس ي كَ افذِ وَ  : أْي (( َأَضِفَت

 .َجُع َصاِحٍب  : ((ِإَي٢ اأَلِصَشأب))

 .-َصذ اهلل َظَؾقِف وَظذ لخِف َوَشؾَّؿ -َوادؼُصقُد هِبؿ أْصَحاُب َرُشقِل اهلل  

ًدا فؾـَّاطِؿ ُؾُفؿ ُمَرا ـُ َؾَؾق أَضاَؾُف إػ َواِحٍد  ،بِف ِجـَس إصَحاِب  َوإكَّام أَرادَ  ،َوفقَس 

 .ِمـُفؿ َفَؽَػك

((ٍٍ ِٛ ِٔ َق ُدوا»: ُظَؿرُ  لِ قؼَ ـ: (( َٔ ُفقا َؿْبَؾ َأْن ُتَسقَّ  .(1)شَتَػؼَّ

 (( ٌٍ ِػْعؾِ  :((َٚٔفِع  ،كؿـَ بِ  تفِ جَّ يف َح  ةَ اَل افصَّ  يف إَتَاِمفِ  -ـفُ اهلل ظَ  يِضَ رَ  -ُظثاَمَن  ـَ

 ـام يف افصحقحغ ظـ ابـ ظؿر. وافَعك أْربًعا ،َوَصاَلتِف فؾُظفر أْربًعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 256، ووصؾف افدارمل )باب آؽتباط يف افعؾؿ واحلؽؿة (73ظؾؼف افبخاري ؿبؾ حديث )( 1)

وبعد أن تسقدوا وؿد تعؾؿ أصحاب افـبل : »ي ظؼبفإفقف، وؿال افبخار نشـاد صحقحوؽره ب

 .)تسقدوا( تصبحقا شادة ورؤشاء. ومعـك: شصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف ـز شـفؿ
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ُِٛقْٛف))  ََ  َٛ ِٗ حَ  ـِ ظَ  ّي اَدْروِ  أي :(( َف ا ممَّ  هُ قَ حَ كَ  ، أوْ الً عؾِ  ؿ، أوْ هلُ  ًٓ قْ ، ؿَ ابةِ افصَّ

ِي فؾرَّ  ، (1) اٌل جمَ  قفِ ؾِ  أ
 
 فرُ ظْ تَ وَ  ،ؾفِ عْ ؾِ  أوْ  فِ قفِ ؿَ  ـْ اِّب مِ حَ ي افصَّ روِ ا يَ مَ  َؽ فِ ذَ بِ  َج رُ قخْ فِ 

َٓ ممَّ  قكفِ ؽَ فِ  فُ ؾعَ  رَ ِِض ؼتَ تَ  ةٌ ريـَ ؿَ    فُ ؾْ ؼُ يَ  ملْ  فُ أنَّ وَ  ،قفِ ؾِ  فالجتَِفادِ  اَل  جمَ ا 
 .اقػً قؿِ  تَ َٓ إِ

 ْت رَّ ؿِ لُ تغ ؾَ عَ ـْ رَ  تغِ عَ ـْ رَ  ةُ اَل افصَّ  ِت رَض ؾُ  :-اظـفَ   اهللُ يِض رَ - شةَ ائِ ظَ  قلِ ؼَ ـَ  

 .(2) رَض يف احلَ  ْت يدَ وزِ  ،رِ ػَ يف افسَّ 

(( ِٔ ءٌ َش ، وَ ؿْ ؾِ ظُ  : أْي (( ُشٔن  .عَ طَ اكؼَ  ، أوْ هُ ادُ إشـَ  َؾ َص اتَّ  قا

ـْ بَ ابعَغ ؾَ اَء ظـ افتَّ  َج قاَم قَف ؾِ قؿُ ؾَت ادَ ؿَ عْ إِن اشتَ وَ  ْدُه هِب ؾَ  ،َدُهؿعْ َؿ َؾُؼْؾ:  ؿْ ؼقِّ

، أوْ ذ ظَ ظَ  قٌف قؿُ مَ 
ٍ
 .(3)حَق ذفَؽ كَ اهٍد، وَ ذ جمَ الٌن ظَ ػُف ؾُ ؿَ وَ  أوْ  ،وسٍ اذ ضَ ظَ  طاء

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَّة»(1)
 (.1/326فؾبَؼاِظل )ش افـَُؽت افَقؾِ

ـَق » (2) ر  .130ص ش ُكؽت افزَّ

  .54ص ش َذح افتَّبكة وافتَّذـِرة »( 3)
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  ٌـِسَضــامُل

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــــَحاِِّبّ َشــــــــــَؼطْ   َوُمْرَشـــــــــٌؾ ِمـْــــــــــُف افصَّ

 

 ............................... 

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ُ٘ ايٖصَش ))  ِٓ َٔ  ٌْ َُِسَض ٞٗ َضَكِطَٚ -َرمَحُف اهلل -ؿ اطِ  افـَّ َذ ظَ  دَ ؼِ ا اكتُ ا ممَ ذَ : هَ (( أب

ـَ ق تَ ا فَ ـَ ٕنَّ  ،الً رَش مُ  ديَث احلَ  ُؾ ا جيعَ ممَ  ادِ ـَ اإلْش  ـَ اِّب مِ حَ افصَّ  ؼقطُ ُش  قَس ؾؾَ   فُ ا أنَّ دكَ ل

 بفِ  آحتَِجاِج يف  ُػ ؿَ تقَ  يُ اَم وإكَّ  ،وٌل دُ ظُ  ةَ ابَ حَ افصَّ  ٕنَّ ،قففِ بُ ا يف ؿَ دكَ ردَ ا تَ حَ  طُ اؿِ افسَّ 

 ،ُثؿَّ افتَّابِعل ؿْد يُؽقُن ثِؼةً  ،وَؿد َيُؽقُن َتابِعًقا ،ؾَؼْد َيؽقُن َصحابًِقا، طِ اؿِ افسَّ  ةِ افَ فَ جلَ 

ِؿع ؾقِف مل َكحَؾؾ ،َوؿْد َيؽقُن َضعقًػا ُدِد افَقا   .بفِ  جتَ ؾسَّ

  :١ّيَػ ٌِطَسامُل طُٜفتِعَٚ

ِش  مَ َذ ظَ  عُ ؿَ جُيْ ( وَ َؾ َش )رَ  ـْ مِ  قذٌ لُخ مَ  ِش رَ مَ وَ  َؾ را  .قؾا

  :ِحاالِصٔطالٞ ٚٔف

 ةُ اؾَ اإلَض  هِ هذِ وَ  .ؿؾَّ َش ف وَ ذ لخِ ظَ وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  بلػ افـَّ عل إِ ابِ افتَّ  فُ اؾَ ا أَض مَ 

 .َؽ فِ ذَ  كحقَ وَ  َؾ عْ افػِ وَ  قَل افؼَ  ُؾ ؿَ تْش 

ٌِامُل ِٛضُص َِٔٔ َُٔه١ً ٔئَج، َٚأطَس  ٌٍَٗ  ا:ٓ

ءً َش  -علابِ افتَّ  قَل يؼُ  أنْ   ـَ  قا  -ا رً غِ َص  ا أوْ برً ـَ  انَ أ
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 ا، أوْ ـذَ  َؾَعَؾ  ا، أوْ ذَ ـَ  - ؿَ ؾَّ ف وَش  لخِ َذ ظَ وَ  ؾقفِ ظَ  ذ اهللُ َص  -اهلل  شقُل رَ  اَل ؿَ 

 . اذَ ـَ  تفِ رَض ُؾِعَؾ بحَ 

 .ؿاهلِ ثَ أمَ ، وَ سّقِب ادُ  بـ عقدِ َش وَ  م،ازِ أِّب َح  بـ قسِ ؿِ  :اُل مثَ أَ  عغَ ابِ افتَّ  ارُ ـبَ وَ 

 ؿ.اهفِ أصبَ ي، وَ ارِ عقد إنَص َش  بـ حيقكوَ  ي،هرِ : افزُ اُل مثَ أَ  عغَ ابِ افتَّ  ارُ غَ وِص 

ٍََْج ٢ٌِ امُلًََع ا  ابعني:ايٖت اِضَبٔن َِٔٔ طس

ـِ افُس ’’يف ائلَس افـَّ  امُ اإلمَ  فُ رَج ا أْخ مَ  رؿؿ  ديٌث َح  امِ قَ افِص  اُب تَ : ـِ ‘‘ـ

دِ  (:2191) ؿَّ ـْ ُُمَ ـْ ُصَعْقٍب  بـ َظْبِد اهلل بـ ظ ـِ افؾَّْقِث َؿاَل  َظْبِد احلََؽِؿ َظ َظ

ـْ َشِعقدِ  ـِ ِصَفاٍب َظ ـِ اْب ـِ َأِِّب ِهالٍل َظ ـِ اْب  ،ادَُسقَِّب  بـ َأنَْبَلنَا َخافٌِد َظ

ـْ َرُشقِل اهلل  ـْ َؿاَم َرَمَضاَن  ))َؿاَل  - ؿشؾَّ وَ  ذ لخفِ وظَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -َظ َم

ـْ  َم ِم  .عغَ ابِ افتَّ  ارِ بَ ـِ  ـْ مِ  قِب َس ادُ  بـ عقدُ َش وَ  .((َذْكبِِف  إِياَمًكا َواْحتَِساًبا ُؽِػَر َفُف َما َتَؼدَّ

ٍَْجَٔ  :عنَيأبايٖت اِضَػٔص َِٔٔ ٌِطَس٢ امُلًََع ا

ِش رَ ادَ ’’اوَد يف ق دَ أبُ  امُ اإلمَ  جفُ رَ ا أْخ مَ  ا ( مَ 23) ، َباُب ققعِ افبُ  اُب تَ ـِ   ‘‘قؾا

ـِ َوْهٍب، ظـ َشِعقدِ اوَد ادفِديِّ دَ  بـ ؾقامنَ ُش  ـْ ظَ  :ةِ ارَ جَ اء يف افتِّ َج  أِِّب  بـ ، ظـ اْب

ـِ افّزْهِريِّ ؿَ  بـ َأجُقَب، ظـ ُيقُكَس  ، َظ  :اَل َيِزيٍد إجْعِّ

 
ِ
َزاٍم ح بـ َحِؽقؿَ  - ؿَ ؾَّ َش وَ   لخفِ ظَذ وَ  ؾقفِ ظَ   اهللُ َذ َص  -أَمَر َرُشقُل اهلل

ـِ افتَِّجاَرِة يف ا ؿِقِؼ بافتَِّجاَرِة يف افُبزِّ وافّطَعاِم، َوهَنَاُه ظ  .فرَّ
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غ، مَلْ ُيْدِرِك افـَّبِلَّ ابعِ افتَّ  ارِ غَ ِص  ـْ مِ  هقَ ي وَ هرِ افزُ  ننَّ وَهَذا َحِديٌث ُمْرَشٌؾ، ؾَ 

  – ؿَ ؾَّ َش وَ   لخفِ ظَذ وَ  ؾقفِ ظَ   اهللُ َذ َص  -

 :ُُُِ٘هُح

 .قِػ عِ افضَّ  ؿِ ْس ـ ؿِ مِ  ُؾ رَش ادُ  

ْ٘ٔبَِٓت   :٠َْسا٥َٔفَٚ ٝ

ـُ  اَل ؿَ  ك يِف ُأُصقِل اْفِػْؼِف  مَلْ َكُعدَّ : الِح افصَّ  اب ِع اْدُْرَشِؾ َوَكْحِقِه َما ُيَسؿَّ يِف َأنَْقا

َحاِِّبِّ ِمْثَؾ َما َيْرِويِف  ـُ َظبَّاٍس ُمْرَشَؾ افصَّ ـْ اْب َحاَبِة َظ ـْ َأْحَداِث افصَّ ُه ِم َوَؽْرُ

َنَّ َذفَِؽ يِف  :َومَلْ َيْسَؿُعقُه ِمـْفُ  -َصذَّ اهلل َظَؾْقِف َوَظَذ لخِِف َوَشؾََّؿ  -قِل اهلل َرُش  ِٕ

َحاَبةِ  ،ُحْؽِؿ اْدَْقُصقِل اْدُْسـَدِ  ـِ افصَّ َنَّ ِرَواَيَتُفْؿ َظ
َحاِِّبِّ َؽْرُ  ،ِٕ َواجْلََفاَفَة بِافصَّ

ؾَُّفؿْ  ،َؿاِدَحةٍ  ـُ َحاَبَة  َنَّ افصَّ
  .(1) َواهلل أظؾؿ ،ُظُدوٌل  ِٕ

ـُ  اَل وؿَ   .قةٌ قفِ ُص أُ  قةٌ ؿِ ْس تَ  َل هِ : وَ (2)ـعِ ؼْ ـ يف ادُ ؼِّ ؾَ ادُ  اب

 .(3) ((الً رَش  مُ اِِّب حَ افصَّ  ُؾ رَش مُ  دّ عَ يُ  قَس فَ )):اِِن سَّ افغَ  عق ظَ أبُ  ظُ اؾِ احلَ  اَل وؿَ 

 .دِ سـَ ادُ  قلِ ادقُص  ؽؿِ يف ُح  فُ ل أنَّ عـِ يَ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح » (1) مة ابـ افصَّ  .31ص شُمؼدِّ

 (.1/138ش )ادؼـِع » (2)

الح »اكظر:  (3) مة ابـ افصَّ ـَق )ش افـَُؽت ظذ ُمؼدِّ ر   (.505 -1/503فؾزَّ

http://espanol.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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ٍَْجَٔ ٢ُٖ  ا َُٜش   :مُبطَسٌ َصَخأبٞمَلا 

ـُ ِرَواَيُة   :َؿاَل يف افصحقح  -َظـُْفاَم  َريِضَ اهلل -َظبَّاٍس  اْب

َْؿَربِغَ َوَأنْ ﴿ َحَّا َكَزَفْت   ْٕ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَظَذ  -َصِعَد افـَّبِّل  ﴾ِذْر َظِشَرَتَؽ ا

َػا َؾَجَعَؾ ُيـَاِدي -لخِِف َوَشؾَّؿ  فُِبُطقِن ُؿَرْيٍش  ،َيا َبـِل َظِدي   ،ْفرٍ َيا َبـِل ؾِ  :َظَذ افصَّ

ُرَج َأْرَشَؾ َرُشق ،َحتَّك اْجَتَؿُعقا  ُجُؾ إَِذا مَلْ َيْسَتطِْع َأْن َيْ  ،فَِقـُْظَر َما ُهقَ  ًٓ َؾَجَعَؾ افرَّ

ُتُؽْؿ َأنَّ َخقْ  :َؾَؼاَل  .َوُؿَرْيٌش  ،َؾَجاَء َأبُق هَلٍَب  َقاِدي ُتِريُد َأْن بِافْ  الً َأَرَأجْتَُؽْؿ َفْق َأْخَزْ

ؿِلَّ  ـْتُْؿ ُمَصدِّ ـُ َّٓ ِصْدًؿا ،َكَعؿْ  :َؿاُفقا  !؟ُتِغَر َظَؾقُْؽْؿ َأ ْبـَا َظَؾْقَؽ إِ  .َما َجرَّ

 .َؾِنِنِّ َكِذيٌر َفُؽْؿ َبْغَ َيَدْي َظَذاٍب َصِديدٍ  :َؿاَل  

َتبَّْت َيَدا َأِِّب هَلٍَب ﴿ َؾـََزَفْت ؟ ـَاَأِخَفَذا َجَْعتَ  َتب ا َفَؽ َشاِئَر اْفَقْقمِ  :َؾَؼاَل َأبُق هَلٍَب 

َسَب  ـَ  .﴾َوَتبَّ َما َأْؽـَك َظـُْف َماُفُف َوَما 

ـُ فَ ـْ درِ يُ  ملْ  ثةُ ادِ احلَ  هِ ذِ فَ ؾَ  ا واهَ ؾرَ  حابةِ افصَّ  عضِ ـ بَ ا مِ فَ عَ  شؿِ إكاَم وَ  اسٍ ظبَّ  ا اب

َٓ هَ  َـّ فؽِ  ظـَد  اِّبحَ افصَّ  ؾِ رِش ؿُ بِ ك سؿَ ا يُ مَ  قَ ا هُ فذَ ؾَ  ابةِ حَ افصَّ  ةِ دافَ عَ رض فِ  يَ ذا 

ثغ،  . الً رَش مُ  عدّ  يُ اَل ؾَ  فَؽ ذَ  معَ وَ  إُصقفِقَغ وبعض َمـ واَؾَؼفؿ مـ ادَحدِّ
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ِٜــايَػ    بـِس

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

.................................. 

 

 َوُؿـــــــْؾ َؽِريـــــــٌب َمـــــــا َرَوى َراٍو َؾَؼـــــــطْ  

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

(( ٌِ دِ رَ ريًبا ٓكػِ ؽَ  لؿِّ : وُش (( َغِسْٜب َُٚق  فُ لنُ ي َص افذِ  يِب رِ افغَ ـَ  هِ رِ ـ ؽَ ظَ  يفِ اوِ رَ  ا

دُ رَ اإلكػِ   .(1) ـفِ ضَ ـ وَ ظَ  ا

 ََٚٛ ُد بِروَ مَ  :يف االِصٔطالح ُٖ .(2) اِحٌد يف َأيِّ َمْقِضعٍ اَيتِِف َصْخٌص وَ ا َيَتَػرَّ
 

 ،ِب ريافغَ قَصُػ بِ اِة يُ وَ عُض افرّ بَ  بفِ  دُ رَّ ػَ تَ ي يَ يُث افذِ دِ احلَ  :الِح ـُ افصَّ اَل ابْ ؿَ 

َٓ ؿ بِ فُ قِف بعُض ُد ؾِ رَّ ػَ تَ ي يَ يُث افذِ دِ َؽ احلَ فِ ذَ ـَ وَ  ا يف مَ  ،ُرهُ قِف ؽَ ُرُه ؾِ ـُ ذْ  يَ لمٍر   ،تـِفِ إمَّ

ا يف إشـَ وَ   .(3)اِدِه إمَّ

ًََٖفَع ِٕ ُٔا مئهَص٢  َُٔق ىلِإ (4) طَٜبايَػ َِشَِّكُْ أ   :نِيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِظد افتَّحِديث »  (1)  .184فؾَؼاِشؿل ص ش َؿقا

 .70ص ش ُكزَهة افـَّظر» (2)

الح ص ش معِرَؾة أنَقاع ِظؾؿ احَلديث » (3)  . 270ٓبـ افصَّ

يث يستغربقن احلديث دعان: ثؿ ذـرها وخالصتفا ما ذـركاه مـ ؿال افسمذي: أهؾ احلد (4)

/ 2) شذح ظؾؾ افسمذي»ـام يف  افغريب ادطؾؼ وافـسبل، وافثافث مـفا:  افزيادة ؾؼد ؿال:

شتغرب فزيادة تؽقن يف احلديث، وإكام يصح إذا ـاكت اورب حديث ط/هام: (630

 .ـها.افزيادة ممـ يعتؿد ظذ حػظف
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ُِائك ٖٚ ش َٓ  وهقَ  :ُلاملطًَ طُٜبَػاي :ٍُاأل َّٓ  فُ تـُ ى مَ روَ  يُ افذي   فٍ ْج ـ وَ  مِ إ

 د. واحِ  يٍؼ ضرِ ، وَ دٍ واحِ 

ك غِ حقحَ افصَّ ما يف ا ، ومـفَ قٌح حِ َص  ا هقَ مَ  ومـفُ   ئُب ؽرَ  ممَّا ُيسؿَّ دُ أؾرَ  أوْ  ا  ا

َة ريرَ  هُ ـ أِّبظَ ،ٍح افِ ـ أِّب َص ظَ ،ـ ُشَؿل  افٍؽ ظَ مَ  يِث دِ حَ ا بقا هلَ ؾُ مثَّ وَ  ،(1)قِح حِ افصَّ 

َػُر ؿِْطَعٌة مِ  ))ا:قظً رؾُ مَ   . (( اِب ذَ افعَ  ـَ افسَّ

ـُ ا اففُ ؿَ  .ٍؽ افِ مَ  رُ ل ؽَ ؿَ ـ ُش ه ظَ روِ يَ  ملْ وَ  :ظُ اؾِ احلَ  اَل ؿَ  ـ د ظَ أشـَ  ثؿَّ  ،افَز  ظبدِ  ب

ـ ل ظَ ـِ قكَ سلخُ اق يَ رَ افعِ  ا ٕهؾِ مَ  :ؽافِ مَ  اَل ؿَ  :اَل قن ؿَ اجُش احَ  بـ ادؾؽ ظبدِ 

ػَ )) يِث دِ َح   ،ركؽَ  دٌ ل أَح ؿَ ُش  ـْ ظَ  هِ روِ يَ  ملْ  :فُ فَ  قَؾ ؾؼِ  ،((اِب ذَ ـ افعَ مِ  ةر ِؿْطعَ افسَّ

 .(2) فؽذَ فِ  فُ ؾَ  أرَش اَم ربَّ  افٌؽ مَ  انَ ـَ وَ  ،بفِ  ثُت دَّ ا َح مَ  رؾُت ق ظَ فَ  :اَل ؾؼَ 

ئِب رَ  افغَ َذ ُب ظَ افِ افغَ  هقَ و :قٍح حِ قَس بَص فَ  ومـف ما  ، وإفقَفا َظـَك اإلَماُم ا

ـُ  أمحدُ  ئَب يَث افغَ ادِ ذِه إَح قا هَ بُ ؽتُ ٓ تَ  :بؼقفِِف  ؾٍ ـبَ َح  ب ـِرؾَ  ،را ا َمـَا ُتفَ  ،ِنهنَّ ا وظامَّ

 ظَ 
ِ
 .(3) ـِ افّضَعَػاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ وابـ ضاهر ادؼدد ؽرائب افصحقح كقًظا مستؼاًل، وـذا ما شامه احلاـؿ ؽرائب وظد احلاـ (1)

 ادتقن وـالها داخؾ يف ادطؾؼ.

، ومـ إمثؾة أجًضا: حديث وذـر احلاؾظ أن مافؽ مل يتػرد بف . (3/623) شَؾتح افَباري»(2)

 إظامل بافِّنات، وأحاديث أخر.

 (.2/77ش )َذح افتَّبِكة وافتَّذـِرة » (3)
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ٗٞ ٖٓشٔب ْٔٞ: ايَػطُٜب اي ُِ ايٖجا إْن ـاَن ، وفِ قخِ ظـ َص  راوٍ  بفِ  دَ ػرَّ ا تَ مَ  ، وهقَ ائكش

 قًر ُيرَوى ِمـ أوُجٍف ـثَِرٍة.احلديُث يف َكػِسِف َمشف

حاِّب أـَثر ِمـ َواحٍد، ثؿَّ يـَػِرُد بروايتِِف َظـ واحٍد َومِ  ـُف َما َيرويِف َظـ افصَّ

َما يُؼقُل ؾقِف أهُؾ احلَديِث: َؽريٌب ِمـ هَذا افَقْجِف،  هقوَ . (1)مـُفؿ َصخٌص واِحد

َّٓ ُؾاَلن.  أو َؽريٌب ِمـ حِديِث ُؾاَلن مل يرِوه ظـُف إ

ُه احلَاـِؿُ  ومـُف َما شامَّ
ِئَب افّشُققخ.: ؽ(2)  َرا

، أوْ زِ ظَ  قًرا، أوْ شفُ قكِِف مَ ؽَ بِ  يِث دِ احلَ  ُػ ْص : وَ (3)فـا٥ـس٠ َٓ رِ ؽَ  يًزا ايف  ُيـَ يًبا، 

َة، وَ  حَّ  قًػا، أوْ عِ قًرا َض شفُ مَ  قًحا، أوْ حِ قًرا َص شفُ قُن مَ ؽُ يَ  دْ ؿَ  ْؾ عَػ، بَ  افضَّ َٓ افصِّ

 قًػا.عِ زيًزا َض ظَ  قًحا، أوْ حِ يًزا َص زِ ظَ  قًػا، أوْ عِ يًبا َض رِ ؽَ  يًبا صحقًحا، أوْ رِ ؽَ 
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 بتحؼقؼل. 104ص  شافـزهة»  (1)

 .154ص فؾحاـؿ ادعرؾة  (2)

   ( وؽره.318 -317)صش ذح افتبكة وافتذـرة »( 3)
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ِٓ   عـٔطـَكـامُل

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــــــــــّؾ َمــــــــــــــــا مَلْ َيتَِّصــــــــــــــــْؾ بَِحـــــــــــــــــالِ  ـُ  َو

 

ـــــــــــــــــــُع إْوَصـــــــــــــــــــالِ   ــــــــــــــــــــَاُدُه ُمـَْؼطِ  إِْش

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ََا ))   ٌٗ ؾ َمرِوي :(( َُٚن ـُ  . أْي 

 (( ٌِ َٜٖتٔص  ِِ ٍِ َي ـُ ِخ دْ تُ  -َرمَحف اهلل  -َرة افـَّاِطؿ ِظَبا رُ اهِ : طَ (( ٔبَشا اع طَ ؾ اكؼِ ؾ 

ـْ لِخرهِ  ،اقمً ؿُ ظُ  ِف أْو ِم
ـْ َوَشطِ ـَِد أْو ِم ِل افسَّ ـْ أوَّ اَن ِم ـَ ء  اَن  ،َشَقا ـَ ء  َوَشَقا

َُُٓكٔطع ،ُمـَؼِطًعا يف َمقِضع أْو أـَثر ٌّ يً ََٗصا َتعِطْٜف َعا  .ف

بَِؼِط  ،َراٍو َؾلـَثر َؼَط ِمـ إشـَاِدهُهق َما َش  :ٚايٖتعِطُٜف اخَلاُص باملَٓكٔطع 

َحاِّب ،َظَدم افتََّقايل  .(1)وَؿبَؾ افُقُصقل إِػ افصَّ

حِ افقَ  قطِ ؼُ ُش  قدِ ؼَ بِ  َج رَ خَ ؾ   .اناثـَ  ـفُ مِ  طُ اؿِ افسَّ ؾَ  ،ُؾ ادعَض  دِ ا

ـَ قَ ذ افتَّ ان ظَ اثـَ  طَ ؼَ ق َش ؾَ ايل، ؾَ قَ م افتَّ دَ ظَ  قدِ ؼَ بِ  ُؾ ادعَض  َج رَ ا َخ ذَ ـَ وَ   انَ ايل، 

 .ليِت قَ  َش ، ـاَم الً عَض مُ 

 .(2)ؾرَش ادُ  ((اِّب حَ ػ افصَّ قل إِ ُص افقُ  بَؾ ؿَ  )) قدِ ؼَ بِ  رَج َخ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 38ص ش افتقضقح إهبر » ؿارن بـ  (1)

ثغ»ؿارن بـــ :  (2)  .221ص ش مـَاِهج ادحدِّ
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(( ُٙ َٓاُد ٍِ ِإِض َِٚصا َِٓكٔطُع األ وإوَصال ِهل  ،َضِعقٌػ ٓكِؼَطاِظف َؾفَق َشـدٌ  :(( َُ

َحاح اَدَػاِصؾ ـَ ،ـام يف خمَتار افصِّ  ا يف افَبقِت َتتِؿقاًم. رهَ َوَذ

 :ِعٔطاملَٓك ٜٔحٔساحَل ِٛضُص َٔٔ

د وؿَ  ،عقِض يف مَ  اعُ طَ كؼِ آ قنُ ؽُ د يَ ؾؼَ  ،رةٌ ثِ ـَ  رٌ قَ ُص  ففُ  قدِ اكِ يف إَش  اعُ طَ كؼِ آ

ع اَم م َش دَ بعَ  قنُ ؽُ يَ  دْ ؾؼَ  ،اعطَ كؼِ آ اُت َج رَ ت دَ اوَ ػَ تتَ وَ  ،رأـثَ  غ أوْ عَ قِض يف مَ  قنُ ؽُ يَ 

وِ افرَّ   قنُ ؽُ يَ  دْ ؿَ وَ  ،فُ ف فَ اـِ رَ دْ م إِ دَ عَ بِ  قنُ ؽُ يَ  دْ وؿَ  ،ـفُ ى ظَ وَ ـ رَ يث ممَّ دِ احلَ  فَؽ ي فذَ ا

ـُ َش وَ  ،فُ فَ  تفِ اَسَ عَ مُ  عَ ف مَ ؤيتِ م رُ دَ عَ بِ   :ةؾَ مثِ إ عَض ر بَ لذ

ٍُاملَج ٖٚ ا  .اإلزَضاىّ َسَعباالْٔكَطاع ٔيٜح ٔسإعالٍ احَل: ٍاأل

َثـَا َظْبُد افرَّ : (321 /4) - اهلل فُ محَ رَ  -د أمحَ  امُ اإلمَ  اَل ؿَ  اِق َحدَّ َثـَا  ،زَّ َحدَّ

ـْ َأِِّب إِْشَحاَق  ،َمْعَؿٌر  ـْ ِصْؿرٍ ، َظ ـْ َبـِل َأَشٍد َؿاَل ، َظ ـْ ُخَرْيٍؿ َرُجٍؾ ِم َؿاَل  :َظ

 
ِ
ـَْت َأنَْت  )) -صذ اهلل ظؾقف وظذ لخف شؾؿ- َرُشقُل اهللَّ ـُ َٓ َأْن ؾِقَؽ اْثـَتَْغِ   !َفْق

َٓ  :َؿاَل  ،َوُتَقؾُِّر َصْعَركَ  ،ْسبُِؾ إَِزاَركَ تُ  :َؿاَل  .َواِحَدًة َتْؽِػقـِل إِنَّ  :َؿاَل   
ِ
َٓ َجَرَم َواهللَّ

دِ افقَ  ةُ مَ الَّ افعَ  اَل ؿَ   . ((َأْؾَعُؾ  يف  رَت ظَ ا كَ يث إذَ دِ ا احلَ ذَ هَ :-َرمَحُف اهلل َتَعاَػ - ظلا

ابـ وَ  ،لائِ َس افـَّ  فُ ؼَ ثَّ د وَ ؿَ وَ  ،ةقَّ طِ ظَ  بـ رؿْ ِص ٓ قح إٍ حِ ال افصَّ َج ؿ رِ دِتُ َج ه وَ دِ ـَ َش 

ك درِ مل يُ  فُ فؽـَّ وَ  ، ‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’ يف غ ـاَم عِ وابـ مَ  ،رؿَ وابـ كُ  ،عدَش 

 .(1) عطِ ـؼَ يث مُ دِ احلَ ؾَ  ‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’  يفـاَم  ؽاتِ ؾَ  بـ يؿرَ ُخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحة» يف ـَِتابِف ( 1)  .128( ص 130برؿؿ )ش أَحاِديث ُمَعؾَّة َطاِهرَها افصِّ
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ٍُاملَج ْٔايٖج ا ْٖ َعََ اِعَُايٖش َِّسَعاع ٔبَطأْك :ٞا َُٙض ُ٘أ  : آ

  :(605/ 6) -ف اهلل محَ رَ - ذيمِ افسِّ  امُ اإلمَ  اَل ؿَ 

َثـَا ُشَؾْقاَمنُ  َثـََا ُظَؿرُ  بـ َحدَّ ِؽَقاٍث  بـ َحْػصِ  بـ َظْبِد اجْلَبَّاِر اْفَبْغَداِدّى َحدَّ

ـْ َأنَسِ  ـِ إَْظَؿِش َظ َثـَا َأبِك َظ ـْ َأْصَحابِفِ : َمافٍِؽ َؿاَل  بـ َحدَّ َ َرُجٌؾ ِم َؾَؼاَل  ،ُتُقىفِّ

  .ٌؾ َأبِْؼْ بِاجْلَـَّةِ َرُج  :-َيْعـِك  -

 
ِ
َأَوَٓ َتْدِرى َؾَؾَعؾَُّف َتَؽؾََّؿ » -صذ اهلل ظؾقف وظذ لخف شؾؿ-َؾَؼاَل َرُشقُل اهللَّ

 َهَذا َحِديٌث َؽِريٌب.: افسمذي . َؿاَل شؾِقاَم َٓ َيْعـِقِف َأْو َبِخَؾ باَِم َٓ َيـُْؼُصفُ 

دِ افقَ  ةُ مَ الَّ افعَ  اَل ؿَ  ه ـدِ يف َش  رَت ظَ ا كَ إذَ  يُث دِ ا احلَ ذَ هَ  :-َرمحف اهلل-ظلا

ـُ  اَل ؿَ  دْ ؿَ وَ  ،اربَّ بد اجلَ ظَ  بـ ؾقامنٓ ُش إِ  قححِ ال افصَّ َج ؿ رِ دِتُ َج وَ   فُ ؿ إكَّ اتِ أِّب َح  اب

 مـفُ  ت ففُ ثبُ مل يَ وَ  ،سـ أنَ ى ظَ وَ ش رَ إظؿَ وَ  ،‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’ يف وق ـاَم دُ َص 

امع ق افسَّ رزَ يُ  ملْ ا وَ ًس أى أنَ رَ  :قعؾِ اخلَ  اَل ؿَ وَ  ،اأجًض  ‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’ويف  ،عشاَم 

 .(1)ال إرَش  قفِ ػَ س ؾَ ـ أنَ يف ظَ روِ ا يَ مَ وَ  ،ـفُ مِ 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحة» (1)  .18رؿؿ  38ص شأَحاِديث ُمَعؾَّة َطاِهرَها افصِّ
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ٍُاملَج َٜفٞ ايُطَْ :ُحأيايٖج ا  :١ؤ

 :(292 / 3) - َرمحف اهلل -د أمحَ  امُ اإلمِ  اَل ؿَ 

َثـَا حَيَْقك  َكا بـ َحدَّ َكَة ظَ    مَحَّاٍد َأْخَزَ ـْ ُشَؾْقاَمنَ َأبُق َظَقا َؿْقٍس  بـ ـْ َأِِّب بِْؼٍ َظ

ـْ َجابِرِ   َريِضَ اهلل بـ َظ
ِ
  :َظـُْفاَم َؿاَل  َظْبِد اهللَّ

ِ
َيْقَم احْلَُدْيبَِقِة  --َباَيْعـَا َكبِلَّ اهللَّ

َٓ َكِػرَّ   .َظَذ َأْن 

دِ افقَ  ةُ مَ الَّ افعَ  اَل ؿَ  ف افِ َج يف رِ  رَت ظَ ا كَ يث إذَ دِ ا احلَ ذَ هَ  : - َرمحف اهلل -ظل ا

ق أبُ  ؼفُ ثَّ وَ  ؿدْ وَ  ،ريشؽُ افقَ  هقَ قس وَ ؿَ  بـ ؾقامنُش ٓ قح إِ حِ ال افصَّ َج ؿ رِ دِتُ َج وَ 

 .‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’ يف ل ـاَم ائِ َس افـَّ ة وَ رظَ زُ 

 اةِ قَ يف َح  اَت مَ  فُ أنَّ  اُل ؼَ يُ  :اريخَ افبُ  اَل ؿَ  :‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’ـ يفؽِ فَ وَ 

ؿ ـفُ مِ  دٍ َٕح  ُف عرِ  كَ َٓ وَ  ،ْؼ ق بِ  أبُ َٓ ة وَ ادَ ؿتَ  ـفُ ع مِ سؿَ يَ  ملْ وَ  ،اهلل بدِ ظَ  بـ رابِ َج 

 .رابِ َج  اةِ قَ يف َح  مـفُ  عَ ؿِ ار َش يـَ دِ  بـ ؿروقن ظَ ؽُ يَ  ٓ أنْ ا إِ ظً اَم َش 

ـَ  أنَّ  اأجًض  ‘‘يبفذِ يب افتَّ ذِ َِت ’’ويف   .(1) ْؼ ق بِ أبُ  رهُ يَ  ملْ : اَل ان ؿَ بَّ حِ  اب
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َحة(» 1)  .86رؿؿ  93ص ش أَحاِديث ُمَعؾَّة َطاِهرَها افصِّ
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  ٌــَضـامُلِع

ٍَ ُِ  َقا َٓٓأظ  :--اي

ــــــــــاِؿُط ِمـْــــــــــُف اْثـَــــــــــانِ   َوادُْعَضــــــــــُؾ افسَّ

 

 .................................. 

 ايٖظطُح ٚايٖتٛٔضُٝح: 

(( ٌُ  .(1)ناَل ؾُ  فُ ؾَ َض ـ أظْ مِ  ادِ افضَّ  تِح ػَ بِ   (( َٚامُلِعَض

 ((ِٕ َٓا ُ٘ اِث ِٓ َٔ قايل، افتَّ  قفِ ز ؾِ عتَ يَ  ملْ ، وَ -َرمحف اهلل-ؿ اطِ افـَّ  فُ ؼَ ضؾَ ا أَ ذَ ـَ  (( ايٖطأقُط 

  ةِ ارَ بَ افعِ  قُؼ ؼِ ََت وَ 
ـ قايل مِ  افتَّ َذ ا ظَ دً اظِ َص ان ؾَ ه اثـَ ادِ ـ إشـَ مِ  طَ ؼَ ا َش مَ  يؼال: أنَّ  قفِ ؾِ

 دِّ حَ ادُ  ـدَ ظِ  قٌػ عِ َض  ُؾ عَض ادُ وَ  .(2)عقِض أي مَ 
 .ادِ اإلشـَ  ـَ مِ  طغَ اؿِ افَس  افةِ فَ جلَ  غَ ثِ

ـُ  ظُ اؾِ احلَ  اَل ؿَ  ـ مِ  ًٓ اَح  أُ أشقَ  ُؾ عَض ادُ  )): (3)اِنَرؿَ قاجلَ  َل ار: ؿَ جَ َح  اب

 . ((ة جَّ ُح  بفِ  قمُ ؼُ ٓ تَ  ُؾ رَش ادُ ، وَ ؾِ رَش ادُ  ـَ مِ  ًٓ اَح  أُ ع أشقَ طِ ادـؼَ ع، وَ طِ ادـؼَ 

ـَ ع، إذَ طِ ـ ادـؼَ مِ  ًٓ اَح  أُ أشقَ  ُؾ عَض ادُ  قنُ ؽُ ام يَ إكَّ وَ ظ(: اؾِ : )أي احلَ ؾُت ؿُ   انَ ا 

ـَ ا إذَ ، وأمَّ ادِ ـ اإلشـَ د مِ احِ ع وَ قِض يف مَ  اعُ طَ آكؼِ   فُ نكَّ ر، ؾَ أـثَ  غ، أوْ عَ قِض يف مَ  انَ ا 

 ؾ يف ُش عَض ي ادُ اوِ َس يُ 
ِ
 .(4) ؿ أظؾَ اَػ عَ ، واهلل تَ الِ احلَ  قء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16ص ش َجاِمع افتَّحِصقؾ » ( َوَؿارن بـ 1/280ش )َؾتح ادِغقث» اكظر يف َتؼقؼف فغة:  (1)

َخاوي ص شافَغاَية » اكُظر:  (2)  . 172فؾسَّ

ـَاـِر » يف( 3)  ( .1/135ش)إبَاضِقؾ واد

الح افـُ»  (4) َتاب ابـ افصَّ
 . (2/581)ش َؽت َظذ ـِ
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ََٛٚ ٌِعَطامُل ١ًَُأَٔج  :ُٙٔضص

ـ مِ  ـ بعدهُ ؿَ يـل ؾَ دِ اهلل ادَ  بدِ ظَ  بـ عيث ظَ دِ احلَ  امُ إمَ  ـرَ : ذَ (1)ؿُ اـِ احلَ  اَل ؿَ  

  - اهلل قلِ ُش ػ رَ إِ  رِشؾِ ادُ  غَ بَ  قنَ ؽُ يَ  أنْ : اِت ـــــوايَ رِّ ـــــ افمِ  َؾ ــــادعَض  :ا أنَّ ـــــــتـَ أئؿَ 

ِش رَ ادَ  ننَّ ؾَ  ؾ،رَش ر ادُ ؽَ  فُ وأنَّ ، ؾُج ـ رَ ر مِ أـثَ  -  ؿ.هِ رِ ؽَ  ونَ دُ  عغَ ابِ فؾتَّ  قَؾ ا

َُُسني أَحاَيَُجِ ٔبأناحَل ًَُٖ٘جََ ُِٖث ؾ اتَ : ؿَ اَل عقب ؿَ ُص  بـ ؿروـ ظَ ظَ  ا:ٖ

 .دأُح  قمَ يَ  -  -قل اهلل ُش رَ  عَ بٌد مَ ظَ 

 ؾَت تِ ق ؿُ فَ  )):اَل : ٓ، ؾؼَ اَل ؿَ  ك؟قدُ َش  َؽ ِذَن فَ أَ : -  -اهلل  قُل ُش رَ  فُ فَ  اَل ؼَ ؾَ  

 أنَ  )): -  -بل افـَّ  فُ فَ  اَل ؼَ اهلل، ؾَ  شقَل ا رَ يَ  ر  ُح  فقَ ه: ؾَ قدُ َش  اَل ؿَ  .(( ارَ افـَّ  ؾَت َخ دَ فَ 

 .(( ؾاتِ ؼَ ؾَ 

ـ ا مِ أحدً  ؿُ عؾَ ٓ كَ قب، وَ عَ ُص  بـ ؿروظَ  فُ ؾَ َض أظْ  :تفُ الَص ا ُخ ؿ مَ اـِ احلَ  اَل ؿَ  ؿَّ ثُ 

 ؾ.عَض يث مُ دِ ؾاحلَ  ـفُ ظَ  فُ ؾَ  أرَش َٓ وَ  فُ ؾَ َص وَ  اةِ وَ افرّ 

يث دِ عغ احلَ ابِ افتَّ  اعُ أتبَ  َؾ ام أظَض بَّ رُ ؾَ  ،اًل عَض ا مُ ذَ ف هَ شبِ ا يُ مَ  ُؾ ـُ  قَس فَ وَ 

 .ؿٍت يف وَ  هُ اَل أو أرَش  هُ اَل َص وَ  ؿَّ ثُ  ؿٍت  وَ ؿ يففُ اظُ أتبَ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /ط: دار ابـ حزم . 193ص ش َمعرَؾة ُظؾقم احَلِديث » يف  (1)
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ٍَُجََٔٚ ة ريرَ ا هُ أبَ  أنَّ  فُ غَ ؾَ بَ  فُ ؽ أنَّ افِ ـ مَ بل ظَ عـَ ػ افؼَ إِ  هُ ادَ إشـَ  اَق َش وَ  يو:َش ا

ػ ؾَ ؽَ ٓ يُ ، وَ وِف ادعرُ بِ  فُ تُ سقَ ـِ وَ  فُ امُ عَ ضَ  قكِ ؿؾُ ؾؿَ فِ  )): -  -اهلل  قُل ُش رَ  اَل : ؿَ اَل ؿَ 

 . ((طقؼيُ ا ؿؾ إٓ مَ ـ افعَ مِ 

 َؾ ِص د وُ ؿَ  فُ ٓ أنَّ ل إِ ضَّ ا يف ادقَ ذَ ؽَ هَ  فُ ؾَ ؽ أظَض افِ ـ مَ ظَ  ٌؾ عَض ا مُ ذَ هَ وَ  :اَل ؿَ  ؿَّ ثُ 

ـ ن ظَ فاَم ضَ  بـ قؿاهِ ػ إبرَ إِ  قَل قُص ادَ  ادَ اإلشـَ  اَق َش وَ ، لضَّ ج ادقَ ارِ َخ  ـفُ ظَ 

 اَل : ؿَ اَل ؿَ  -  -ة ريرَ ـ أِّب هُ ظَ  ـ أبقفِ ن ظَ جاَل ظَ  بـ دـ ُمؿَّ س ظَ أنَ  بـ ؽافِ مَ 

ؿؾ ـ افعَ ػ مِ ؾَ ؽَ ٓ يُ وَ  ،وِف ادعرُ بِ  فُ تُ سقَ ـِ وَ  فُ امُ عَ ضَ  قكِ ؿؾُ ؾؿَ فِ  )): --اهلل  قُل ُش رَ 

 .(( طقؼا يُ إٓ مَ 

َٓ ؾ افذِ عَض ادُ  غَ بَ  زَ قِّ ؿَ يُ  ة أنْ ـعَ ه افصِّ  هبذِ املِ ل فؾعَ غِ قـبَ ؾَ  ؿ:اـِ احلَ  اَل ؿَ   ي 

وِ افرَّ  فُ ؾَ ا أظَض مَ  بغَ وَ  ؾ،قَص يُ    .  (1)ؿٍت يف وَ  فُ ؾَ َص وَ  ؿَّ ثُ  ٍت ؿي يف وَ ا

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِؿط ِِمـف اثـغ ملْ َيُس  (1) قن افسَّ ـَ َخاِوي: ُثؿَّ إنَّ َهَذا احلَِديَث بُِخُصقِصف َفق ملْ َكعَؾؿ  ْغ َؿاَل افسَّ

ٌع َظذ َرأى احَلاـِؿ َوَؽِره ممَـّ ُيسِؿك ادبَفؿ ُمـَؼطًِعا، أْو ُمتَِّصٌؾ يف 
اَم ُهق ُمـَؼطِ افَتؿثِقؾ بِف، وإكَّ

َٓ َيؿَتـِع أْن َيؽقَن َواِحًدا.  إِشـَاِده جمُفقل، ٕنَّ َؿقَل َمافِؽ: َبَؾَغـِل َيؼَتِِض ُثُبقت ُمَبَؾغ، و

 (.1/187ش )َؾتح ادِغقث»       
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 ِظـَدَيـامُل

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

......................... 

 

ــــــــــــــــــًسا َكْقَظـــــــــــــــــانِ    َوَمــــــــــــــــــا َأتَـــــــــــــــــك ُمَدفَّ

 
ـــــــــــــــــــْقِخ َوَأنْ  ُل اإلْشــــــــــــــــــُؼاُط فؾشَّ  إوَّ

 

ـْ َوَأنْ   ـــــــــــــ ـــــــــــــُف بَِع ـْ َؾقَؿ ـــــــــــــ ـــــــــــــَؾ َظؿَّ  َيـُْؼ

 
ــــــــانِ  ـْ  َوافثَّ ىِؽــــــــ  َيِصــــــــْػ  ٓ ُيْســــــــِؼُطُف ف

 

 أْوَصــــــــــــــــاَؾُف بِــــــــــــــــاَم بِــــــــــــــــِف ََٓيـَْعـــــــــــــــــرْف  

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ََـا َأَت٢ ))  يث.ادِ وإَح  ارِ إخبَ  ـَ مِ  اءَ ا َج : ومَ (( َٚ

 .(1) ةذ َشْسٍ وُطْؾؿَ ّل ظَ دُ افتل تَ  َس فَ دَ  ـْ مِ  وهقَ  ،متح افالَّ ػَ بِ  :((  ََُديَّـّطا ))

ٍع ِمـ افتََّكف، َوإُّيَاُم  إُّيَاُم ِخاَلِف  َٚحٔكَٝك١ ايتسيٝص: ِؿع َبلنَقا افَقا

ِوي بافُعُدوِل ؾقِف َظـ ادعُروِف  ا افرَّ
(2). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قذٌ لُخ مَ  قُس دفِ ل: افتَّ اظِ ؼَ افبِ  اَل ؿَ ( )مادة دفس(.2/296ٓبـ ؾارس، ) شُمعجُؿ مَؼايقِس افؾَغة »  (1)

 إصقَ  قةِ غطِ فتَ  ٌب بَ ق َش ي هُ الم افذِ افظَّ  الطُ اختِ  ، وهقَ يِؽ حرِ افتَّ بِ  سِ فَ افدَّ  ـَ مِ 
ِ
 هقَ وَ ، َك ـ افبَ ظَ  اء

ي افذِ  َؽ فِ ك ذَ طَّ د ؽَ ؼَ ا ؾَ قئً َص  ادِ اإلشـَ ـَ مِ  طَ أشؼَ  ـْ مَ  أنَّ  قُث ـ َح مِ  فَؽ ػ ذَ إ عٌ اجِ ح رَ اَل يف آصطِ 

ل غطِّ ي يُ اوِ افرَّ  ننَّ قخ ؾَ قُ افّش  قُس دفِ ا تَ ـذَ ة، وَ قِهَ مُ  ةٍ ارَ عبَ بِ  فِ اكِ قة يف إتقَ غطِ يف افتَّ  ادَ زَ ، وَ فُ طَ أشؼَ 

  ف.ر بِ فِ شتَ ا يَ ر مَ غَ ف بِ قصػِ بِ  قَخ ل افشَّ طِّ غَ أو يُ  قُخ افشَّ  بفِ  ُف عرَ ي يُ افذِ  صَػ افقَ 

 (.433-1/432)شافـؽت افقؾقة بام يف ذح إفػقة»          

َخاوي ص ش َذح افتَّؼريب َوافتَّقِسر» (2) صؿؾ  وإهبامف ظذ ؽؿقضف وهذا افتعريػ .131فؾسَّ

( دخؾ ؾقف تدفقس آشـاد إهَياُم ِخََلِف الَواِقع َبأنَواٍع ِمن التَََّصف) أنقاع افتدفقس ؾؼقفف:

 دخؾ َتتف. واجلؿؾة افثاكقة مـ افتعريػ خاصة بتدفقس افشققخ.وما ي
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ُف عريا افتَّ ؾفذَ  َٓ ُيَعرِّ ِع افتَّدفِقِس، َوـثٌر ِمـُفؿ  ُػ ظَذ إهبَاِمِف َجاِمٌع ٕنقا

 افتَّدفِقَس بتعِريٍػ جَيَؿُع أؿَساَمُف َبْؾ ُيـَِقُظقَكُف وتبِعُفؿ افـَّاطُِؿ هـَا ؾؼاَل:

(( ِٕ َِٛعا  فُ اؾؼَ ـ وَ مَ ، وَ (1)الح ا ٓبـ افصَّ بعً تَ  قُح حِ افصَّ  قؿُ ؼِس ق افتَّ ا هُ ذَ هَ وَ  ((: َْ

ـِ ، وَ (2)ي قوِ ـافـَّ  ـِ ، وَ (3)ر ثِ ـَ  اب ، (6)ل اظِ ؼَ ، وافبِ (5)ة اظَ ابـ َجَ وَ  ،(4)ـ ؾؼِّ ادُ  اب

ـِ وَ   ؿ.هِ رِ ؽَ ، وَ (8)اوي خَ افسَّ ، وَ (7)ر جَ َح  اب

ؿِ افعِ  فُ ؿَ سَّ ؿَ وَ  ـَ افزَّ  ؾفُ عَ َج وَ  ام،ة أؿَس الثَ ثَ  (9) لرا ـَ امً أؿَس (10)ق ر  ثرة. ا 

ٍُ اإلِضُكاُط يًٖػ))  ٖٚ ِِٝذاأل  .اطِ اإلشؼَ  قَس دفِ تَ  ؿُ اطِ افـَّ  هُ امَّ : َش ((ـ

ـْ َفِؼَقُف َما مَلْ َيْسَؿْع  :ادِ ـَ قس اإلْش فِ دْ ك تَ سؿَّ يُ إَْوَػ أْن وَ  َوُهَق َأْن َيْرِوَي َظؿَّ

ا َأنَُّف َؿْد فَ  ُه َومَلْ َيْؾَؼُف ُمقِهً ـْ َظاَسَ ا َأنَُّف َشِؿَعُف ِمـُْف، َأْو َظؿَّ ِؼَقُف َوَشِؿَعُف ِمـُْف، ُمقِهً

َثُر.، ِمـُْف، ُثؿَّ َؿْد َيُؽقُن َبْقـَُفاَم َواِحٌد  ـْ  َوَؿْد َيُؽقُن َأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .73صش َمعرَؾة أنْقاع ِظؾؿ احَلِديث» (1)

 (.1/352ش )افتَّؼريب وافتَّقِسر مع افتَِّدريب »( 2)

 (1/172ش )اختَِصار ُظؾقم احلَِديث »  (3)

 ( .155-1/154ش )ادؼـِع يف ُظؾقم احلَِديث »  (4)

 .72صش ِوي يف خمتَك ُظؾقم احَلِديث افـَّبِقيادـَْفؾ افرَّ » (5)

قَّة » ( 6)
 (.433/ 1ش )افـَّؽت افَقؾِ

الح » ( 7) ـِ افصَّ َتاِب اب
 (.615-2/614ش )افـَّؽت َظذ ـِ

 (.1/313ش )َؾتح ادُِغقث » (8)

 .95ص ش افتَّؼققد واإليَضاح » (9)

ِق »  (10) ـَ ر  .183ص ش ُكؽت افزَّ
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َٓ َيُؼقَل يِف َذفَِؽ: ـْ َصْلنِِف َأْن  َٓ ) َوِم َكا ُؾاَلٌن( َو َثـَا ( َوَما َأْصَبَفُفاَم، )َأْخَزَ َحدَّ

ـْ ُؾاَلنٍ  اَم َيُؼقُل: ) َؿاَل ُؾاَلٌن ( َأْو )َظ  .(1)َوَكْحَق َذفَِؽ  )َوإِكَّ

ـَ قًسا إذَ دفِ قُن تَ ؽُ ام يَ وإكَّ  ُس ؿَ دَ اَن ادُ ا  مل وَ  َقُف،ؼِ فَ ، أوْ ـفُ يَّ ظَ وِ  ادرْ اَسَ ظَ  دْ فِّ

َسُف ظَ ي دَ يَث افذِ دِ َؽ احلَ فِ ذَ  ـفُ ْع مِ سؿَ مل يَ وَ  ـفُ َع مِ ؿِ َش  ، أوْ ع مـفُ سؿَ يَ   .(2) ـففَّ

ـْ ملْ ى ظَ وَ ا رَ ا إذَ أمَّ  ُف بِ رِ دْ يُ  ؿَّ  َذ قٍس ظَ فِ دْ تَ بِ  قَس فَ  َؽ فِ ننَّ ذَ ٍؿ، ؾَ قهِ ٍظ مُ ػْ ؾَ ـْ

 .(3)قرِ فُ قِح ادْش حِ افصَّ 

َٓ ُٝصٔيِسع َتٖطَفَٜتَٚ  :َٓٗاٚع ُطإىل ُف أزاإلس

ُِٛٝص ايٖتٔيِسَت -1 ُة ؼَ َؽ افثِّ فِ ذَ ٍة، وَ ؼَ قٍخ ثِ َص  ـْ يًثا ظَ دِ َي َح روِ أْن يَ  ُتفُ قرَ ُص وَ  ١ٔ:َٜش

ِل، ِة إوَّ ؼَ ـ افثِّ يَث مِ دِ َع احلَ ؿِ ي َش افذِ  فُِّس دَ ادُ  ليِت قَ ٍة، ؾَ ؼَ ثِ  ـْ قٍػ ظَ عِ ـْ َض ظَ  يفِ روِ يَ 

ِعقَػ ُط ؾُقسؼِ  ِة ؼَ افثِّ  ـْ ِة، ظَ ؼَ ِخِف افثِ قْ َص  ـْ َث ظَ يْ دِ ُؾ احلَ عَ جيْ ِد، وَ ـَ ي يف افسَّ افذِ افضَّ

ـُ ـَ ي اإلْش قِ تَ ْس قَ ، ؾَ ْؾ ٍؿَ ٍظ ُمتَ ؾػْ بِ ، اِِن افثَّ   .(4) اٌت ؼَ ّؾُف ثِ اُد، 

قِس دفِ عروًؾا بافتَّ ؽقُن مَ ٕنَّ افثؼَة إوَل ؿْد ٓ يَ : قسِ دفِ اِم افتَّ َس  أؿْ َذّ ا ذَ هَ وَ  

ؿُػ ظذ افسَّ جيُدُه افقَ وَ  ـَ ا  ،ؼٍة لخَر ـ ثِ واُه ظَ رَ  سقيِة ؿدْ عَد افتَّ ذفَؽ بَ ـِد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .73صش ؾؿ احَلِديثَمعرَؾة أنَقاع ظِ »(1)

 . 80 -79صش َذح افتَّبكة وافتَّذـرة » (2)

 .  80ص ش َذح افتَّبكة وافتَّذـرة »( 3)

واخُتِكَ هذا افتعريُػ بؼقِل بعِضفؿ: إشؼاط ضعقػ  .84ص ش َذح افتَّبكة وافتَّذـِرة »( 4)

 (.1/231فزـريا إنصاري )ش ؾتح افباؿل» بغ ثؼتغ فؼل أحدها أخر. واكظر:
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ـْ ُكِؼَؾ ظَ  يٌد،دِ روٌر َص ذا ؽُ ويف هَ  .حةِ ف بافصِّ قْحَؽُؿ فَ ؾَ  ـَ  ـفُ وممَّ  ُؾ ػعَ ان يَ أنَُّف 

 .(1) سؾؿٍ مُ  بـ قدُ فِ قِد، وافقَ فِ افقَ  بـ ّقةُ ؼِ َؽ: بَ فِ ذَ 

 :٘اُيََجَٚ

ـُ أِّب َح  ؿاَل   يَث دِ ـَر احلَ ذَ عُت أِّب، وَ ؿِ َش  :(2)‘‘ؾؾَ افعِ ’’ اِب اتٍؿ يف ـتَ اب

اؾٍع، ـ كَ ق َوْهٍب إشدّي، ظَ ّدثـل أبُ َة، َح قَّ ؼِ ـْ بَ قيِف، ظَ اهَ رَ  بـ اُق واُه إشحَ ي رَ افذِ 

ـِ ُظَؿرَ  ـِ اب  َح الَم ادَ وا إْش دُ ؿَ  َتَ َٓ »ديث:َح  ظ
ِ
 .شأجِفِ قا ظؼدَة رَ عرؾُ ك تَ تَّ رء

ـْ يَ  فُ يُث فَ دِ ا احلَ ذَ هَ  أِّب: اَل ؼَ ؾَ   .فُ ؿُ ػفَ أمٌر َؿؾَّ َم

أِّب ؾروَة، ظـ  بـ ظؿٍرو، ظـ إشحاَق  بـ يَث ظبقُدافؾفدِ ا احلَ ذَ َرَوى هَ  

ـِ ظُ اؾٍع، ظَ كَ    –ؿ ف وشؾَّ ظذ لخِ ؾقف وَ ذ اهلل ظَ َص  -ـ افـبلِّ ؿَر، ظَ ـ اب

ـُ ظَ  بـ ظبقُد اهللوَ  وكسَبُف إػ  ؾؽـاُه بؼقُة،، ـقتف أبق َوْهٍب وهق أشدٌي ؿٍرو 

ـَ فف أِّب ؾروَة مـ افقشط ٓ  بـ حتك إذا ُتِرَك إشحاُق  بـل أشٍد فؽل ٓ ُيػَط

 .ُُّيتدى فف

 .(3) اذَ اِس هلَ ِؾ افـَّ ؼّقُة ِمـ أؾعَ بَ  ؿال: وـانَ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .84صش َذح افتَّبكة وافتَّذـِرة » (1)

 (.2/155ش )ِظؾؾ احلَِديث» (2)

 .84صش َذح افتَّبكة وافتَّذـرة » (3)
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ِٚ طِعايَك ُٝصٔيِسَت -2   :ٔفِصاحَل أ

 وفُف ُصَقٌر ومـَفا:

ـْ َبعِض صققخفِ أن ْ  * َواَيِة أْصاًل َمع ِشَقاِق اَدرِوي َظ ٓ َيليت بِلَداِة افرِّ
(1)  

 .(2)سـ أنَ ي ظَ هرِ ثال: افزُ ف مَ قفِ ذ ؿَ  ظَ ِك قؼتَ ؾ

ٍم: بـ عّ ظَ  اَل ؿَ  ـَّا ظِ  َخْؼَ ـِ ُظققـَة، ؾؼاَل: افّزْهرّي، ؾؼقؾ فف: حـُ ّدَثُؽُؿ ـد اب

، حّدثـل  ـْ شِؿَعُف مـ افزهريِّ افزهرّي؟ ؾؼال: ٓ مل أشؿْعُف مـ افزهريِّ وٓ ممَّ

 .(3) ظبُد افرزاِق، ظـ َمْعَؿٍر، ظـ افزهريِّ 

ل أَحًدا، ُثؿَّ َيـِقي َؿْطع افَؽالم  * َقغ، َوٓ ُيَسؿِّ ِئح افصِّ أْو اإلتَقان بَِكا

ر َراِويً  ـُ ا ِمـ صُققخِف ملْ َيسَؿْع اَدْرِوي ِمـُف َمَع ِشَقاؿِف َواإلْظَراِض َظـُف، ثؿَّ َيذ

ـُ  اَل ؿَ . (4)بِسـَِدِه  ـَ  ،ػصا َح ويؽـك أبَ  ،لع ادؼدمِ ظَ  بـ ؿرظُ  :(5)عدَش  اب ان و

ـَ ، ةثؼَ   ؿَّ ثُ ، تسؽُ يَ  ـا، ثؿَّ ثَ حدَّ وَ  ،عُت ؿِ َش  :ؼقُل يَ  انَ ـَ وَ  ،اديدً ا ًص قًس فِ دْ تَ  ُس فِ دَ يُ  انَ و

 .شؿَ إظْ  ،وةرظُ  بـ امَش هِ  :يؼقُل 

 (( ِٕ  .ةزَ ؿْ ح اهلَ تْ : بػَ (( ََٚأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َخاِوي ص ش َذح افتَّؼريب وافتَّقسر»(1)  .131فؾسَّ

 .16صش ضبَؼات ادَدفِسغ»( 2)

 (.1/173ش )اختَِصار ظؾقم احلَديث »( 3)

َخاِوي ص ش سرَذح افتَّؼريب وافتَّق»(4)  .131فؾسَّ

 (.7/291ش )افطَّبؼات»( 5)
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 (( ِٕ ََٚأ  ِٔ ُ٘ ٔبَع ِٔ َفَٛق ُٖ ٌَ َع ُِٓك ـَ (( َٜ ع، أو اَم َش  ـفُ مِ  فُ فَ  َف رِ ي ظُ افذِ  فِ قخِ َص  قِخ َش : 

غ قَ ه افصِّ ذِ هَ ف، وَ مِ دَ ظَ ع وَ اَم فؾسَّ  ةٍ ؾَ ؿِ ُمتَ  ةٍ قغَ ِص بِ  ايةُ وَ افرِّ  قنُ ؽُ تَ اء، وَ ؼَ ة، أو فِ اَس عَ مُ 

 .((ا كحقهَ ر، وَ ـَ ذَ ، وَ اَل ؿَ وَ  ،أنْ وَ  ، ـْ ظَ  ))ا: مـفَ وَ  ةرَ ثِ ـَ 

(( ِٕ  افقَ  ِف ذْ حَ : بِ (( َٚايٖجا
ِ
 .(( انِ افثَّ وَ  )): فِ قفِ يف ؿَ  اء

 ٝٛر:ايُظ ُٝصٔيِسَتك ؿَّ َس يُ وَ  قس،دفِ افتَّ  امِ أؿَس  ـْ  مِ اِِن افثَّ  قعُ و افـَّ  :أْي  

 ،فُ بَ ِس ـْ يَ  أوْ  ،فُ قَ ـِ ؽَ يُ  أوْ  ،وِف عرُ ادَ  فِ ؿِ ْش ا رِ غَ بِ  ،ـفُ مِ  عَ ؿِ ًخا َش قْ َص  َل ؿِّ َس يُ  أنْ  وهقَ  

ـَ ر بفِ فِ تَ ْش يَ   ملْ اَم بِ  فُ ػَ ِص يَ  أوْ   ، َٓ  .(1) فعرَ  يُ ل 

ـُ  رُ دْ افبَ  اَل ؿَ  ـَ ػ احلَ ؾِ تَ خَت ، وَ لـ إوَّ ػ مِ ا أَخ ذَ هَ وَ  :(2)ةاظَ َجَ  اب هِ َر ال يف  ف قتِ ا

 ا أمَّ  هقَ وَ  ،ؾقفِ ؾ ظَ امِ احلَ  صدِ افؼَ  الِف اختِ  ِب َس حَ بَ 
 َر لِخ تَ أو مُ  ،ًرا غِ َص  قًػا، أوْ عِ َض  فِ قكِ ؽَ فِ

رَ ؽَر تِ  هُ ؽَر ؾقَ  ،ـفُ ًرا ظَ ثِ ؽْ مُ  قكفِ ؽَ أو فِ  ،اةِ ؾَ افقَ    .اػفَ أَخ  هقَ وَ  ،ةٍ دَ اِح وَ  ةٍ قرَ ذ ُص ظَ  هُ ا

 .(3)ـفُ مِ  قُب طِ اخلَ  رَ أـثَ ف، وَ قا بِ حُ ؿَّ َس وتَ  ،قنَ ػُ ـِ َص ادُ  ؾقفِ ى ظَ رَ َج  دْ وؿَ 

ٔ٘ َٔٔ َأَجًٔت ٚ(4):  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ َجَاَظة يف ( 1) ِوي»وهذا افتَّعريػ ِمـ أْضبِط افتَّعاِريػ َوهَق ٓب َؾُف 73ص )ش ادـَْفؾ افرَّ ( َوَما َظرَّ

الح َوؽُره ممـ َتبَعُف ظؾقف ؾقف َتعُؼب َذـرُه احَلاؾِظ ابـ حجر يف  ـُ افصَّ بـ ُكَؽتِف َظذ ـَتاب ا»اب

الح  (.243ص)شافصَّ

وي» (2)  (.73ص )ش ادـَفؾ افرَّ

 .1/367ش )افـؽت افقؾقة»اكظر: ( 3)

 بتحؼقؼل. 212-211ص ش افـزهة» (4)
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ُد  ائِ ُمؿَّ ـُ افسَّ ـِ بِْؼٍ افَؽْؾبِّل ب ُد (1)ِب ب ِه، ؾؼاَل: ُمؿَّ : َكَسَبُف بعُضفؿ إِػ َجدِّ

ـُ بِؼٍ  ـاُه بعُض  (2)وشاّمُه بعُضفؿ، ب ـَ ائِب. و ـَ افسَّ  .رضِ ــا افـَّ ـَأب(3)ُفؿـمحَّاَد ب

ـّ َأنَُّف جاظةٌ  (6)، ؾصارَ ِهشامٍ َأبا  (5)وبعُضفؿ .َأبا شعقدٍ (4)ُفؿــوبعُض   ، ُيَظ

 وهق واِحٌد، وَمـ ٓ يعِرُف حؼقؼَة إمِر ؾقِف ٓ يعِرُف صقًئا ِمـ ذفؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضعػف، واِتؿف افتػسر، وافذي اتػؼ أهؾ افـؼؾ ظذ افعالمة يف أنساب افعرب،وأحاديثفؿ، و (1)

 (.6/359ٓبـ شعد ) شافطبؼات»( و4/175ش )ؾتح ادغقث»افقضع.ؽر واحد بافؽذب، و

ش ادقضح(، »4/185ش )ؾتح ادغقث»شامه محاد بـ أشامة بذفؽ حغ روى ظـف حديًثا. اكظر  (2)

افظاهر أنَّف فؼب فف افسخاوي حلامد بـ أشامة بؼقفف:"ووؿد اظتذر .  (2/357فؾخطقب )

ن وصػ ٓ يظـ بف ابتؽار ذفؽ، و إ -مع جالفتف -اختص بؾديف أبق أشامة بؿعرؾتف، ٕنَّف 

 (.4/186ش )ؾتح ادغقث». بافتدفقس ؾؼد ـان يبغِّ تدفقسف"

 ــاه بذفؽ: ُمؿد بـ إشحاق صاحب ادغازي. (3)

روى ظـف  ـقن ابـ إشحاق مع صفرة ٓبـ افسائب وفؽـفا ــقة (:4/186افسخاوي) ؿال        

 صحقح.  -يعـل: يف ــقتف أبا افـرض –هذا افؼقل أخرى ؾسامه، وفذا ؿال اخلطقب: و مرة

 (.1/16ش )ادقضح»اكظر         

ؾؽـاه بذفؽ   -و ؿد أخذ ظـف افؽؾبل افتػسر -ــاه بذفؽ: ظطقة بـ شعد بـ جـادة افعقيف  (4)

ا فقست ــقة فف حتك إنَّ اخلطقب روى مـ ضريؼ افثقري أنف شؿع افؽؾبل كػسف يؼقل:  مع أهنَّ

قب: وإكام ؾعؾ ذفؽ فققهؿ افـاس أنف ؿال اخلط (.2/355ش)ادقضح»ــاِن ظطقة أبا شعقد. 

 (.2/253ش)ادجروحغ(،»2/355ش)ادقضح»أبق شعقد اخلدري. 

 (2/355ش)ادقضح»ــاه بذفؽ: افؼاشؿ بـ افقفقد اهلؿداِن، بابـ فؾؽؾبل اشؿف: هشام.اكظر  (5)

ق هشام، ( أنف شلل أباه ؾؼال: أب2/56ش )افعؾؾ»وؿد كؼؾ اخلطقب ظـ ابـ أِّب حاتؿ، وهق يف         

هق ُمؿد بـ افسائب افؽؾبل، وإكام ـاكت ــقتف: أبا افـرض، وفؽـ ـان فف ابـ يؼال فف: هشام، 

 (.   4/187ش)ؾتح ادغقث»صاحب كحق، و ظربقة، ؾؽـاه افؼاشؿ بف.

 يف كسخة )ج(:ؾفذا. (6)



َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 011 

 

ُِٜطٔكُط٘))  يث.دِ احلَ  ـفُ مِ  عَ ؿِ ي َش افذِ  فُ قخَ س َص فِ دَ ادُ  فَؽ ط ذَ سؼِ يُ  ٓ أْي :((ال 

َٜٔصِف ))  ِٔ ـُ يَ  : أْي ((ئه ـُ ـ اْش ، مِ ر بفِ فِ شتَ يَ  ٓ قصٍػ بِ  رهُ ذ  ةٍ سبَ ، أو كِ ةٍ ـقَ ؿ، أو 

 .فَؽ ذَ  كحقِ  ، أوْ ةٍ دَ ؾْ بَ  ، أوْ ةٍ ػَ ِص  ، أوْ ةٍ بقؾَ إػ ؿَ 

٘ٔ اَل )) َُا ٔب ُ٘ ٔب َِٚصاَف َِٓعـسِف أ  ؾاَم افعُ  عُض بَ  دَ ؼَ : اكتَ (( َٜ
ِ
َِٓعـسِف))ة: ظَ ػْ فَ  ء ذ ظَ  (( َٜ

َ افُ ؿَ ؿ وَ اطِ افـَّ  ـٌ ام هُ وإكَّ  ةً ف فغَ عرَ ا ٓ تُ قا بلهنَّ  .(1) ((ف رَ عَ اكْ  )) اُل ؼَ ال يُ ؾَ  ق حل

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75صشافتَّؼريَرات افسـقة »، و164ص ش حاصقة إْجُفقري»ظر: اك (1)



ـــاذُّ   010 الشَّ

 

  ٗذاـــايٖػ

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

 َوَمـــــــــــــا ُيـــــــــــــافِْػ ثَِؼـــــــــــــٌة ِؾقـــــــــــــِف اَدـــــــــــــال

 

ــــــاُذ    .........................َؾافشَّ

 :ُحِٝٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ُٜدأيِف )) ََا  بُ قَ َج وَ  ،طِ افؼَّ  ُؾ عْ ؾِ  مِ زْ اجلَ بِ : ((َٚ  افػَ  قُل ُخ دْ مَ  فُ ا
ِ
 .(1) يِت أ اء

٘ٔٔثَك١ْ  )) ـٍ . أْي َراو ثَِؼة :(( فٝ ـٍَد أو مْت ا بِزَياَدٍة أْو َكْؼٍص يف شَّ  َيافِػ إِمَّ

 .(2) ةظَ اَم اجلَ  :قد بفِ ادؼُص وَ  ،ؿِػ افقَ  ةِ ـقَّ فِ  أوْ  نِ زْ فؾقَ  انِ اإلشؽَ : بِ (( امَلاَل )) 

    عل،اؾِ افشَّ  قَل ؿَ ، اذِّ فؾشَّ  فِ يػِ عرِ يف تَ  - َرمحف اهلل - ؿُ اطِ افـَّ  َؼ اؾَ : وَ (( َفايٖػاُذ ))

 ؾاَم ظُ  ـْ ة مِ اظَ وجَ 
ِ
ِٕ:  ،ازِ جَ احلِ  ء ٘ٔ ايٖظاٖش َأََطا ُٖٝسٚا ب ََا ق  َٚحأصٌ 

:ٍٖٚ اذ، امُلَداَيَف١ٔ األَط األ  .افـَّاطِؿ َواؿتك ظؾقفِ  وهَق أَحُد ِؿْسَؿل افشَّ

َِط ايٖجاْٞ: َنٕٛ امُلَدأيف ٔثَك١. ؾ َمـ   ٚاأل ـُ َدُهؿ بِافثِّؼِة  اِهُر أنَّ مَرا وافظَّ

اَن يف َمرتِ  ِحقحـَ ـِ  ،بِة افصَّ َ بِف احلَاِؾُظ بَِؼقفِف:  َفِؽـ إوَػ  .َواحلََس أْن ُيَعزَّ باَم َظزَّ

ـْ ُهق َأْوَػ ِمـفُ اُه ادْؼبُ وَ ا رَ مَ  َ
ِ
  .(3)قُل خُمافًِػا د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) « 
ِ
 .147فؾّدمَقاضِل ص ش َؾح َصْػَقة اد

 .67صشذح افزرؿاِن»  (2)

 .98ص ش ُكزَهة افـََّظر» (3)
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ـْ ُهق َأْوَػ ِمـُف. بفِ  ُج حتَ اُه ادُ وَ ا رَ : مَ ؾَت ؿُ  ئَت ِص  وإنْ  َ
ِ
 خُمافًِػا د

ؾِع مَع  دِ ـَ يف افسَّ  عَ ؼيَ أما أن  اذّ وافشَّ  ـَتَعاُرِض افَقْصِؾ مَع اإلرَشاِل أو افرَّ

رَها ؽُره مـ افّرواِة ممَـّ هَق أحػُظ  ـِ يف ادتْ  عَ يؼَ  وَ أ افَقؿِػ. ـُ بزيادِة فػظٍة مل َيذ

 وأرجُح.

َََجَٔ  ٍُ َٜا  :ٔسَٓيف ايٓش ُعَكا 

ـُ ماَجة ِمـ ضَ وَ ا رَ مَ   مذّي وافـَّسائّل واب ـِ ُظَقْقـََة ظـ رياُه افسِّ ِؼ اب

ـِ ظَ ظَ  ـ َظْقَشجة،يـاٍر ظَ دِ  بـ َظْؿرو  :-ريض اهلل ظـفام-اٍس بَّ ـ اب

 فِد رَ ُتُقيفِّ يف ظَ  الً َأنَّ رُج  
ِ
 ، وملْ - ؿَ ؾَّ َش ف وَ ذ لخِ ظَ وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -شقِل اهلل

 يث. دِ ق َأظتَؼُف.... احلَ قًػ هُ اِرًثا إَِّٓ مَ َيَدْع وَ 

ـَ ظُ  ـُ ُجريٍج وؽُرهَقْقـََة وتاَبَع اب  .ظذ َوْصؾِِف اب

ـْ َظْؿرو بـ وخافَػُفؿ محَّادُ    ِر  بـ َزْيٍد، ؾرواُه َظ ـُ ديـاٍر َظـ َظْقَشَجَة ومل َيْذ

ـَ ظباٍس.  اب

ـِ ُظَقْقـََة. أـه ـالُمف.  ؿال أبق حاتٍؿ: اَدحػقُظ حديُث اب

دُ  بِط، ومعَ دَ زيٍد ِمـ َأهِؾ افعَ  بـ ؾحامَّ َح أبُ  افِة وافضَّ ايَة وَ اتٍؿ رِ َح  قذفؽ رجَّ

 .(1)َمـ ُهؿ َأـثُر ظدًدا مـفُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98 -97ص ش ُكزَهة افـََّظر »  (1)
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  ٛبـًُـِكامل

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

 َواَدْؼُؾـــــــــــقُب ِؿْســـــــــــامِن َتـــــــــــالَ  .......  .................................

 
ٍو ِؿْســـــــــــــــــؿُ  ــــــــــــــــَرا ــــــــــــــــا بِ ــــــــــــــــَداُل َراٍو َم  إِْب

 

ـٍ ِؿْســـــــــــــــــؿُ   ــــــــــــــــْت َ
ِ
 َوَؿْؾـــــــــــــــــُب إِْشـــــــــــــــــَاٍد د

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ـْ َؿَؾَب ٖٚٛ يػ١ّ:  :(( َٚامَلِكًُُٛب ))  فُ قـَ ؿِ يَ  أوْ  ،فُ ؾَ ػَ أْش  الهُ أظْ  َؾ عَ َج  ،ابً ؾْ ء ؿَ افقَّ ِم

 .هُ رَ اهِ طَ  فُ ـَ اضِ بَ  أوْ  ،فُ فَ اَم ِص 

ِٕ َتاَل ))  ِؿساَمِن َتال َواِحٌد ِمـُْفاَم أَخر. :(( ٔقِطُا

َٓٔس  ََكًُُٛب ايٖش  :ٍُ ٖٚ ُِ األ  : َفائكِش

 .هرِ غَ َما ب ةٍ ايَ وَ رِ ف بِ عرَ يُ  ـْ مَ  اُل دَ إبْ  :ُُ٘تَٝكٔكَحَٚ 

ـْ  أوْ  اوٍ رَ  اُل دَ إبْ  قفِ ؾ ؾِ ُخ دْ قَ ؾَ    فَؽ ذَ  عُ ؼَ د يَ وؿَ ، فؾَّ ـُ  ادَ ك اإلشـَ تَّ َح  اوٍ رَ  ـْ ر مِ ثَ أ

ِب رَ اإلؽْ  دِ ْص ؼَ ا بِ ًدا، إمَّ ؿْ ظَ  .(1) اَهً وَ  عُ ؼَ يَ  دْ ؿَ وَ ، انِ حَ آمتِ  دِ ْص فؼَ  ، أوْ ا
 

ِٔ: ٚائكِش ًُُٛب امَلِت ََِك  :ْٞٔ ُه َبعُضُفؿ ُِ ايٖجا  قنَ ؽُ يَ  أنْ  هقَ وَ  ،ْب ؾِ ؼَ ـْ ادُ َوَشامَّ

اِويذ ظَ  فِ ػظِ فَ  عُض بَ  ْب ؾِ قـؼَ ؾَ  فٍ ْج  وَ َذ ظَ   .(2) َس ؽَ عَ  اكْ اَم بَّ ورُ  ،اهُ عـَ  مَ رَّ غَ قتَ ؾَ  ،افرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح»(1) ـِ افصَّ تاب اب
 (. 2/780فؾحاؾظ ابـ حجر ، ) شافـَُؽت َظذ ـِ

  .211فؾسخاوي ، ط/أوٓد افشقخ، صش افغاية يف ذح اهلداية يف ظؾؿ افرواية »(2)
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:ٔ٘ ًَت َٗط أَج َٔٔ أط بعِة يف ا ‘‘ؿٍ ُمسؾِ ’’ظـَد  -  -َأِّب ُهريرَة  ديُث َح  ٚ فسَّ

ـَ ُيظِّؾُفؿ اهلُل يف َظْرِصِف، ؾَ  َق بصَدؿٍة َأْخػاها حتَّك ٓ َتْعؾََؿ  )) قِف:ػِ افَّذي وَرجٌؾ تصدَّ

حتَّك ٓ  ))     ؾفذا ممَّا اْكَؼَؾَب ظذ َأحِد افّرواِة، وإِكَّام هق:  ،((يؿقـُُف ما ُتـِْػُؼ ِصامُفُف 

 وؽره. ‘‘افبخاري صحقح’’ـام يف  (1) (( تْعَؾَؿ ِصامُفف ما ُتـِْػُؼ يؿقـُفُ 

ًَُٛب َٚ  ُِ املِك ٖٓأظ ُٔٔققشِ اي  :نيش

 (( ُِ ٍٚ ٔقِطـ ََا ٔبَسا  ٍٚ ٍُ َزا وٍ (( ِإِبَدا َؾُجِعَؾ  ،: وهق أْن يؽقَن احلديُث مشفقًرا برا

قٍر فُ ْش ديٍث مَ ـحَ  :قًبا ؾقفِ رؽُ ريًبا مَ ؽَ  َؽ فِ فقصَر بذَ  :اٍو لخُر يف ضبؼتِفِ ؽاَكُف رَ مَ 

 ؽاَكُف كاؾٌع.َؾ مَ ُجعِ ، ؾَ املٍ بَس 

 
ِ
وكحِق ذفَؽ،  ُظَؿَر، بـ وـحديٍث مشفقٍر بامفٍؽ َؾُجِعَؾ مؽاَكُف ُظبقُد اهلل

ـْ ـاَن يػعُؾ ذفؽ مـ افقّضاظغَ   ، افـَِّصْقبِّل  َظْؿٍرو بـ مّحادُ  :وممَّ

 ُظبقٍد افِؽـِْدّي. بـ وهَبُْؾقُل  ، أِّب َحقَّة افَقَسعُ  بـ إبراهقؿو

     ُ٘ ِّن، ظـ مّحادِ  بـ حديٌث رواُه ظؿُرو :َجاُي ،  بـ خافٍد احلرا ظؿٍرو افـَِّصْقبِلِّ

إذا َفِؼقتُؿ ادؼـَغ يف  ))ظـ إظؿِش، ظـ أِّب صافٍح، ظـ أِّب هريرَة مرؾقًظا: 

 .((احلديث  …ضريٍؼ، ؾال تبدؤوهؿ بافسالِم 

ؾجعَؾُف ظـ  -ادسوـَغ أحُد  -ظؿٍرو  بـ قٌب، ؿؾبُف مّحادُ ؼؾُ ديٌث مَ ؾفذا َح 

 صافٍح، ظـ أبقِف، ظـ أِّب هريرَة.أِّب  بـ وإّكام هق معروٌف بسفقؾِ  ، إظؿشِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126فؾَحاؾظ ابـ حجر ص ش زهة افـَّظركُ »(1)
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،  (2167)‘‘صحقحفِ ’’هؽذا رواُه مسؾٌؿ يف       مـ روايِة ُصعبَة، وافثقريِّ

، ُمؿدٍ  بـ وظبِد افعزيزِ ، ظبِد احلؿقدِ  بـ وجريرِ  راَوْرِديِّ  .(1)ـّؾفؿ ظـ ُشَفْقؾٍ افدَّ

ًِـُب )) ُِ ََٚق ٍٔ ٔقِطـ َُِت َٓإد ٔي ـٍ اُد مَ َذ إشـَ ُهَق أْن ُيمَخ و: (( ِإِض ـٍ جعؾ َظَذ مَ قُ ؾَ  ت ت

ـُ َهَذا ؾُقجعؾ بنشـاٍد لخَر.  لخَر، ومت

ُب   .ؾقؽقُن ذفؽ ـافقضعِ  :وهذا َؿْد ُيؼَصُد بِف أجًضا اإلؽرا

ِث، وهذا يػعُؾُف أهُؾ احلديِث ـثًرا، ويف   وؿد ُيػعُؾ اختباًرا حلػِظ ادحدِّ

ِزِه كظٌر إٓ أنُّف إذا ؾعَؾُف أهُؾ احلديِث ٓ يستؼّر حديًثا، وإّكام يؼصُد اختباُر  جقا

  (2)؟  ؾ افتَّْؾؼغ، أم ٓحػِظ ادحّدِث بذفؽ، أو اختباِرِه، هؾ يؼبَ 

.يارِ خَ افبُ  ػظِ هؿ حلِ ارِ اد يف اختبَ ق بغدَ ثُ دِّ ُمَ  َؾ عَ  ؾَ ـاَم 

ـُ َظِدي: ةَ  عُت ؿِ َش  َؿاَل اب  إشامظقَؾ  بـ ُمؿدَ  أنَّ : حيُؽقنَ  ايَخ َش مَ  ِظدَّ

 مائةِ  إػ وَظَؿدوا ؾاجتؿعقا ، احلديِث  أصحاُب  بف ؾسؿعَ ، بغدادَ  َؿِدمَ  افبخاريَّ 

ـَ  وجعؾقا ، وأشاكقَدها، متقهَنا ؾؼَؾُبقا  حديٍث  ، لخرَ  إلشـادٍ ، اإلشـادِ  هذا َمْت

ـِ  هذا وإشـادَ  ـٍ  ادت  .لخرَ  دت

ؾِّ  إػ، أنُػسٍ  َظَؼةِ  إػ ودؾعقا    إذا وأمُروهؿ، أحاديَث  َظَؼةَ  رجؾٍ  ـُ

 .جؾسِ فؾؿَ  ادقظدَ  ذواوأَخ ، خاريِّ افبُ  ذظَ  فَؽ ذَ  ُيؾُؼقن ادجؾَس  َحرُضوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.132-131)صش ذح افتبكة وافتذـرة » (1)

 (. 133)صش ذح افتبكة وافتذـرة »( 2)
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 افغُ  مـ يِث دِ احلَ  اِب ِحَ أْص  جاظةُ  ادجؾَس  رَض ؾحَ 
ِ
، ُخراشانَ  ؾأهْ  ـمِ  رباء

 . اديغَ افبغدَ  ـِرهؿ، ومِ وؽَ 

 حديٍث  ظـ ؾسلخف، افَعَؼةِ  مـ رجٌؾ  إفقف اكتدَب  بلهؾِفِ  ادجؾُس  اضؿلنَّ  ؾؾامَّ 

 .أظِرُؾفُ  ٓ: افبخارّي  ؾؼال، إحاديِث  تؾؽ مـ

 .أظرُؾفُ  ٓ: ؾؼال، لخرَ  ظـ ؾسلخف 

تِفِ  مـ ؾرغَ  حتك واحدٍ  بعدَ  اواحدً  ظؾقفِ  ُيؾؼل زاَل  ؾام   وافبخارّي ، َظَؼَ

ـْ  افػفامءُ  ؾؽان،  أظرُؾفُ  ٓ: يؼقُل   بعضٍ  إػ بعُضفؿ يؾتػُت  ادجؾَس  حرَض  ممَّ

ـْ ، َؾِفؿَ  افرجُؾ : ويؼقفقن  بافَعْجزِ  افبخاريِّ  ظذ يؼِض ذفَؽ  ؽرَ  مـفؿ ـان وَم

 .افَػْفؿِ  وِؿّؾةِ  وافتَّؼِصرِ 

ةِ  مـ لخرُ  رجٌؾ  اكتدَب  ثؿ   إحاديِث  تؾؽ مـ حديٍث  ظـ وشلَخفُ ، افَعَؼَ

 .أظرُؾفُ  ٓ: افبخارّي  ؾؼال، ادؼؾقبة

 .أظرُؾفُ  ٓ: ؾؼال، لخرَ  ظـ ؾسلخفُ  

 . أظرُؾفُ  ٓ: ؾؼاَل ، لخرَ  ظـ ؾسلخفُ  

تِفِ  مـ ؾرغَ  لخَر، حتك بعدَ  اواحدً  ظؾقف ُيؾؼل يزْل  ؾؾؿ  وافبخارّي ، َظَؼَ

 .أظرُؾفُ  ٓ: يؼقُل 
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بعُ  افثافُث  فف اكتدَب  ثؿ   مـ ـّؾفؿ ؾرُؽقا  حتك، افَعَؼةِ  َتام إػ وافرا

 .أظرُؾف ٓ ظذ ؿَيِزيُده ٓ وافبخارّي ، ادؼؾقبةِ  إحاديِث 

ؿ افبخارّي  َظؾِؿَ  ؾؾامَّ   أّما: ؾؼال، مـفؿ إولِ  إػ افتػَت  ؾرؽقا  ؿد أهنَّ

بعُ  وافثافُث ، ـذا ؾفق افثاِن وحديُثَؽ ، ـذا ؾفق إوُل  حديُثَؽ    ظذ وافرا
ِ
، افقٓء

ةِ  َتامِ  ظذ أتك حتك ـٍ  ـؾَّ  ؾردَّ ، افَعَؼَ   .متـِفِ  إػ إشـادٍ  وـؾَّ ، إشـاِدهِ  إػ مت

ـَ  وؾعَؾ  ؾِّفا إحاديِث  متقنَ  وردَّ ، ذفَؽ  مثَؾ  بأخري ، أشاكِقِدها إػ ـُ

  .(1) بافػضؾِ  فف وَأْذَظـُقا  باحلػظِ  افـاُس  فف ؾلؿرَّ ، متقهِنا إػ وأشاكقَدها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمـ روى ظـفؿ افبخاري يف افصحقح»رواها ابـ ظدي يف ـتابف ؿصة صحقحة مشفقرة . (1)

 ؾؼال: شؿعت ظدة مشايخ حيؽقن ..ؾذـرها. 54-52ص 

(، 2/467ش)افـؽت»ويف ،486ص شمؼدمة افػتح» ـثر مـفؿ: احلاؾظ يفوذـرها ظـف          

(، 118 -12/117ش )ادـتظؿ»(، وابـ اجلقزي يف 415-414/ص5ش)تغؾقؼ افتعؾقؼ»ويف

(،وابـ 21-2/20ش )تاريخ بغداد»، واخلطقب يف  56صش احلث ظذ حػظ افعؾؿ»ويف 

( 24/453ش )فؽاملِتذيب ا»(وادزي يف 52/66ش )تاريخ مديـة دمشؼ»ظساـر يف 

 وؽرهؿ ـثر: وصـقع إئؿة وذـرهؿ هلا يدل ظذ صفرِتا واهلل أظؾؿ.

(، رواها وراق افبخاري 12/411ش )شر أظالم افـبالء»ثؿ فؾؼصة إشـاد لخر بـحقها يف           

جماهد شؿعت أبا إزهر يؼقل ـان بسؿرؿـد أربع مائة ممـ  بـ حاتؿ ظـ شؾقؿ بـ ُمؿد

إشامظقؾ ؾلدخؾقا إشـاد افشام  بـ يث ؾاجتؿعقا شبعة أجام وأحبقا مغافطة ُمؿديطؾبقن احلد

يف إشـاد افعراق وإشـاد افقؿـ يف إشـاد احلرمغ ؾام تعؾؼقا مـف بسؼطة ٓ يف اإلشـاد وٓ يف 

 جماهد ؾقف جفافة.  بـ ادتـ ، وافؼصة يف افشقاهد، وشؾقؿ
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 ايَفــِسد

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ــــــــــــــــــــةٍ َوا  فَػــــــــــــــــــــْرُد َمــــــــــــــــــــا َؿقَّْدَتــــــــــــــــــــُف بِثَِؼ

 

ــــــــــــعٍ   ــــــــــــةٍ  َظــــــــــــَذ  رٍ ـْْو َؿصــــــــــــا أو َجْ  ِرواَي

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ٌِ ايٚ: (( َٚايَفِسُد )) َٛ يف أِص  .(1) ةذ ُوْحدَ دّل ظَ يَ  : ١ًَٔػٖ

َظُف وصقَرُه ؾـؼقُل: هَق  :الحٔطٚيف االِص َؾُف بتعريٍػ جيَؿُع أنقا ـُ أْن ُكعرِّ ُيؿِؽ

َد بِف ظَذ أي َوْجٍف ـاَن ِمـ وجقِه افتَّػُرد.   َما ُتػرِّ

 .ٌل بِ ْس كِ َؾرٌد وَ  ،ٌؼ ؾَ طْ مُ َؾرٌد  ني:َُِشإىل ٔق ُِٔشَٓكَٜٚ

ـْ ِجَفِة  :ِلًَِطامُلُٚصَٛض٠ُ ايَفطٔز  ـَِد ِم د بَِحِديٍث يف أْصِؾ افسَّ أْن ُيتَػرَّ

َحاِّب، َؾَرِويِف َتابِعٌل   فَؽ ـ ذَ ف ظَ ايتِ وَ ه يف رِ رُ ؽَ  عفُ ابِ تَ  يُ َٓ وَ  اِّبحَ ـ َص ظَ  دٌ احِ وَ افصَّ

ء قَ ، وَش (2)حاِّبافصَّ     .َٓ  أمْ ل ابعِ افتَّ  بعدَ  ػردُ افتَّ  َؿرَّ اشتَ ا

 ِٕ ََْٛعا ًَُل   :(3) ٚايَفطُز املِط

ٖٓ ٖٚ ُٛعاي  :ٜٔحٔساحَلٔب ا٠َٔٚايٗط ََٔٔ ٍصِدَط طُزَفَت :ٍُاأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة )ؾرد(.(، 500/  4ش )ُمعجُؿ مَؼايقِس افؾَغة »  (1)

 .233ص ش افـزهة » ظذ ش ذح افؼاري» (2)

 (.2/641فؾحاؾظ )ش افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح » (3)
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 َصِحقَحٌة، وَؽُر َصِحقَحة. ثرةٌ ـَ  تفُ ؾَ أمثِ و    

أِّب  ـظَ  اريـَ دِ  بـ ؿروـ ظَ ققـة ظَ يث ابـ ظُ دِ َح :  ‘‘غقحَ حِ افصَّ ’’يف  امـفَ وَ   

 .ػائِ افطَّ  ارِ َص يف حِ  - ريض اهلل ظـفام-ؿر ظُ  بـ اهلل بدِ ـ ظَ باس ظَ افعَ 

ـُ  ردَ ػَ تَ  ـ اس ظَ بَّ ق افعَ اس، وأبُ بَّ ـ أِّب افعَ ؿرو ظَ ظَ وَ  ،ؿروـ ظَ ظَ  ةَ ققـَ ظُ  بف اب

 .(1) ؽذفِ ـَ  -ريض اهلل ظـفام  -ؿر ظُ  بـ اهلل ظبدِ 

ـ أجًضا مِ  ا ادثاُل هذَ بؾ ، افّصقَرِة  وٓ َؾرَق بقـَُف وبَغ افغريِب يف هذهِ 

ئِب  دِ  ؽرا  .ا يف افغريِب اهَ افتل ذـركَ  حقِح افصَّ  أو أؾرا

ٖٓ ِٖ زٗطَفَت :اْٞايٖج ُٛعاي َُٕز ٜٔحٔساحَلٔب ٕسًٌَ َبأ  .ِٖٔرِيَغ ٚ

 :-ا يض اهلل ظـفَ رَ -شة ائِ يث ظَ دِ َح  :٘اُيَجََٔٚ 

 ((. اءقَض بَ  بـ قؾفَ ذ ُش ظَ -  -ل بِ افـَّ  الةِ يف َص  )) 

 . قنقُ كِ دَ  مَ اَم واُِت رُ  ،اـفَ ان ظَ ريؼَ ضَ  فُ فَ  

 .(2) (( ةِ ـَ افّس  هِ ذِ هبَ  ةِ يـَ اددِ  ُؾ أهْ  دَ رَّ ػَ تَ  )) :ؿُ اـِ احلَ  اَل ؿَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضبعة دار اإلمام أمحد. (2/642فؾحاؾظ) شافـؽت» (1)

 (645-2/642، ويف ضبعة دار اإلمام أمحد )292-291فؾحاؾظ ص ش افـؽت»  (2)

يف افػرد ادطؾؼ، وٓ يظفر يف هذا إصؽال بعد  وؿد اشتشؽؾ بعضفؿ دخقل هذه افصقرة        

معرؾتـا بلن صقرة ادطؾؼ تبدأ بتػرد افتابعل ظـ افصحاِّب وهذا احلديث تػرد بف أهؾ ادديـة 

ظـ ظائشة ؾرواه ظـفا اثـان مـ افتابعغ بؾ هؿ ثالثة بعد افبحث وافـظر يف ختريج احلديث، 

 =ققن ؾخصف احلاـؿ هبذا احلؽؿ افػردي وـؾفؿ مدك( 535-534-19ـام يف ادسـد اجلامع)
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َٖ ِّايَفطُز ا ٚأ ُ٘: ُٞٔبِشاي ـِ فُصٛضُت ـَِد ـلْن َيرِوَيُف َظ  افسَّ
ِ
أْن يُؽقَن افتَّػرُد يف أثـَاء

حاِّبِّ أـَثُر ِمـ َواحدٍ   .(1) ، ثؿَّ يـػرُد بروايتِِف َظـ واحٍد مـُفؿ صخٌص واِحدٌ افصَّ

َٜ – ُٛعََٜٓتٖٚٛ   ِْ-اّطأ  :ٍصِدَط َِٔع ٍصِدز َطٗطَفَت :اَُٖسأَح (2)اّعا:َٛأ

 ةِ صَّ يف ؿِ   - -ابرـ َج ظَ  ـ أبقفِ ـ ظَ أجؿَ  بـ داحِ بد افقَ ظَ  يُث دِ َح  ٘:اُيَجَٔٚ 

 .قدَ ـْ اخلَ  قمَ يَ  ؿْ هلُ  ْت َض رَ افتل ظَ  ةِ يَ دْ افؽُ 

ـ أبقفِ د ظَ احِ افقَ  ظبدُ  بفِ  دَ رَّ ػَ تَ  ؿدْ (، وَ 4101)برؿؿ ي ارِ خَ افبُ  فُ أخرَج  
(3)

. 

 .-  -ر ابِ َج  يِث دِ َح  رِ ؽَ  ـْ مِ  وَي رُ  دْ وؿَ 

َْٔث َٗا ٌِ ُزٗطَفَت :اٝ َٔ: ٍصِدٔ َطَع ٕسًََب أٖ ث، عِ قػ ادـبَ زيد مَ يَ  يُث دِ َح ُ٘: اُيَجٚ

ـفُ ظَ  يـةِ دِ ادَ  أهُؾ  بفِ  دَ ػرَّ تَ ،  ةِ طَ ؼَ يف افؾّ  ـلفَ افد اجلُ َخ  بـ يدِ ـ زَ ظَ 
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افبؾدي بؽقن أهؾ بؾد وهؿ أهؾ ادديـة تػردوا هبذا احلديث ظـ ظائشة مل يشارـفؿ ؾقف أحد  =

 .مطؾًؼا

 . بتحؼقؼل 104-103ص ش زهةافـ» (1)

 (. 645-2/643، ويف ضبعة دار اإلمام أمحد )292-291فؾحاؾظ ص ش افـؽت» (2)

 يؼ أجؿـ بـ كابؾ بـحقه.وؿد روي ظـ جابر مـ ؽر ضر (3)

، ويف ختريج رواه ظـف: ربقعة بـ أِّب ظبد افرمحـ، وحيقك بـ شعقد إنصاري، وها مدكقان (4)

( زادوا راويا ثافًثا وهق ظبد اهلل بـ يزيد مقػ ادـبعث وهق 5/566أصحاب ادسـد اجلامع)

 ادـبعث. مدِن أجًضا. وؿد روي احلديث ظـ زيد بـ خافد مـ ؽر ضريؼ يزيد مقػ

 ( ويف افؾؼطة أحاديث ظـ  ؽر زيد بـ خافد.3920-3918 بر ؿؿ)  شادسـد اجلامع»اكظر:           



 000 الَػــْرد

 

ِٖ َِٔع دٍصَط ُزٗطَفا: َتَُٗجأيَث  ؾقٌؾ ؿَ  ف، ؾفقَ بؾَ ي ؿَ س افذَّ ؽْ ظَ  هقَ وَ  ،ٕسًََب ٌِأ

 ف.وا بِ دُ رَّ تػَ  ديٍث حَ بِ  ةٍ اظَ ـ جَ ظَ  خٌص َص  دَ رِ ـػَ أن يَ  تفُ قرَ ُص وَ ًدا، جِ 

ِٖ ُزٗطَفا: َتَُٗعأبَض ِٖ َِٔع ٕسًََب ٌِأ  ٣.َطأِخ ٕسًََب ٌِأ

 ةِ صَّ يف ؿِ  -  -ر ابِ َج  يِث دِ ـ َح مِ  (340) اودق دَ أبُ  واهُ ا رَ مَ  ٘:اُيَجََٔٚ

ـَ اَم إكَّ ))  :قججُ ْش ادَ   ((. ةرؿَ ِخ  فِ رحِ ذ ُج ب ظَ عِص يَ ؿ وَ ؿَّ قَ تَ يَ  أنْ  قفِ ػِ ؽْ يَ  انَ  

ـُ  اَل ؿَ   ةٌ ـَّ ُش  هذِ هَ  )): (718) ‘‘ــافُس ’’ل يف طـِ ارؿُ افدَّ  اهُ ؽَ  َح قاَم اود ؾِ أِّب دَ  اب

اكتفك.((ة يرَ زِ اجلَ  ُؾ ؿ أهْ ـفُ ا ظَ ؾفَ محَ ة، وَ ؽَّ مَ  ا أهُؾ هبَ  دَ رَّ ػَ تَ 
(1)

. 

ـُ بَ افزّ : ةِ زيرَ اجلَ  ـ أهؾِ مِ  بفِ  دُ رِّ ػَ تَ وادُ  ـ مِ  هقَ اء وَ طَ ظـ ظَ  بفِ  دَ ػرَّ ُخَريؼ، تَ  ر ب

رابِ ـ َج اء ظَ ظطَ  ة، رواهُ ؽَّ مَ  ؾِ أهْ 
(2)

 .ِِن دَ مَ  هقَ وَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؼ وفقس ، ظـ جابر ؽر افزبر بـ خرمل يروه ظـ ظطاء (1/350شــ افدارؿطـل)يف  (1)

، ؾرواه ظـ ظطاء ، ظـ ابـ ظباس واختؾػ ظذ إوزاظل ، بافؼقي، وخافػف إوزاظل

ظـف ظـ ظطاء ، وؿقؾ ظـف بؾغـل ظـ ظطاء ، وأرشؾ إوزاظل لخره ظـ ظطاء ، ظـ  ؾؼقؾ

 . اهلل ظؾقف وشؾؿ وهق افصقابافـبل صذ

وؿال ابـ أِّب حاتؿ: شلخت أِّب وأبا زرظة ظـف ؾؼآ: رواه ابـ أِّب افعؼيـ ، ظـ إوزاظل ،           

 .ظـ إشامظقؾ بـ مسؾؿ ، ظـ ظطاء ، ظـ ابـ ظباس

وؾقف ضعػ واختالف، واكظر فتػصقؾ خترجيف: َتؼقؼ د روي ظـ ظطاء ظـ ابـ ظباس. وؿ (2)

(، وتػصقؾ ـقكف ؾرًدا كسبًقا أن افزبر بـ خريؼ وهق فغ احلديث تػرد بف 5/173ادسـد)

 ظـ ظطاء ظـ جابر، وؽره يرويف ظـ ظطاء ظـ ابـ ظباس، ويرويف بعضفؿ ظـ ؽر ظطاء.

 ة افػرد افـسبل ٓ يغػؾ ظـ أنف يؽقن هـاك تػرد يف شقاؿة متـ افرواية.  ثؿ أجًضا يف أمثؾ           
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ُ٘ ٔبٔج )) ِٖٝدَت َـّاِطؿ فؾَػرِد َوهَق  ((: ــَك١ََٕا َق ـْ َتؼِسقاَمِت اف ُل ِم َهَذا ُهق افِؼسُؿ إوَّ

َد بِثَِؼٍة  ِـّسِبل وادُطَؾؼالنٓ ؾُ إِ  ةٌ ؼَ ثِ  هِ روِ يَ  ا ملْ ـَ قفِ ؼَ ـَ َما ُؿقِّ  .(1)، وهَق راجٌع إػ افَػرِد اف

ٍُِع )) ٍ : مِ (( أٚ َد َة، ،ـ بؾٍد معغَّ  و َؽِرَها.أ وافؽقؾةِ أوافبكِة، أ ـؿؽَّ

َـّاِطؿ فؾَػردِ  ـْ َتؼِسقاَمِت اف وهَق راجٌع إػ افَػرِد  ،وَهَذا ُهق افِؼسُؿ افثَّاِن ِم

ِـّسِبل َفَؽاَن أْوَػ  (( َجْع ))َبَدل  ((ِمْك )) وهَق َما ُؿقَِّد بَِجْؿع، َوفق َؿاَل افـَّاِطؿ  ،اف

َذا، َوُيريُدو ـَ َد بِف أهُؾ  ْؿ َيُؼقُفقن َتَػرَّ اَم َؿاَل افـَّاِطؿٕهنَّ ـَ َوَؿْد ُيريُدوَن  .َن اجلَؿَع 

، ويف هِذه احلافِة يشَسُك معُف (3)، َوَهَذا ُهق اإلضاَلُق إـَثر (2)َواِحًدا ِمـَفا 

َخاِوي ادطَؾُؼ ـام أصاَر إفقِف افسَّ
(4).  

١ٍَٕٜس ِٚ َقِصا )) ـْ أنَُّف َمر َمعَ  النٌ ّٓ ؾُ الٍن إِ ـ ؾُ بؽقكِف مل يرِوِه ظَ  ((: َع٢ًَ ِزٚا ِوي ِم

َؿَفا ِجفٍة أخَرى َظـ َؽِره ، وَهَذا ُهق افِؼسُؿ افثَّافُِث ِمـ أؿَساِم افَػرِد افتِل َؿسَّ

 َشبَؼ َتقِضقُحُف بِلمثَِؾتِف .وؿد  ،افـَّاِطؿ، َوهَق ُمَتَعؾٌِّؼ بافَػرِد افـِّسبِل

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/44ش)ؾتح ادغقث»(1)

 . 73ص ش ذح افزرؿاِن »(2)

 (.2/645فؾحاؾظ ، ضبعة دار اإلمام أمحد )ش افـؽت»(3)

 .(2/44ش)ؾتح ادغقث»(4)
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  ٌٗــاملَع

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـــــــــــــٍة ؽُ  ـــــــــــــا بِِعؾَّ ـــــــــــــاَوَم  ُؿـــــــــــــقٍض َأْو َخَػ

 

ـــــــــــــــــَدُهُؿ َؿـــــــــــــــــْد ُظــــــــــــــــــِرَؾا  ـــــــــــــــــٌؾ ِظـْ  ُمَعؾَّ

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

ََا ٔبٔع١ًَّٕ)) ِؿَعِة ؾ ؾَ افعِ  ـَ : مِ (( َٚ ـٍ أو مَ  ،دٍ ـَ يف َش افَقا   ، أو ؾقِفاَم َمًعا.ت

َدة َهـَا :ٚائع١ًَُ ا أْن َتُؽقَن َؿاِدَحة، َوِهَل ادُرا  أْو َتُؽقَن َؽر َؿاِدَحة.، إمَّ

 يِث.يف احلَدِ  َؿاِدٍح  َؽاِمضٍ  َخِػل   ِظَباَرة َظـ َشَبٍب ِهَل  :ايَكأدَس١َُفائع١ًَّ  

ِٚ َخَفا)) ٍُُٛض َأ  .قضؿُ ات ؽُ ة ذَ ؾَّ ظِ  أْي ، ةٍ عؾَّ ا فِ اكً قَ ر بَ اجلَ بِ  ((:ُغ

 .رِ ػِس افتَّ  طِػ ظَ  ـْ قض مِ  ؽؿُ َذ ظَ  - ْك افؼَ بِ  - ((َخَػا  ))َظْطُػ وَ  

وافقَ  كؿعـَ بِ  ((َأْو  ))وَ   َٓ ػِس افتَّ  طَػ ظَ  ٕنَّ  ا  .لو بِ  قنُ ؽُ  يَ ر 

 .(1) ؾؾَّ عَ مُ ؿاِدَحٍة  ةٍ قَّ ػِ َخ  ةٍ َض امِ ؽَ  ةٍ ؾَّ  ظِ َذ ظَ  َؾ ؿَ ي اصتَ افذِ  يُث دِ احلَ وَ  :يرُ ؼدِ افتَّ وَ  

(( ٌْ باِلَمغ، ويؼال ُمَعؾ  باِلٍم َواِحدٍة َوهَق إجَقُد يف َتسِؿقتِِف، وُيَؼاُل : (( ََُعًَّ

ـَ بَ َع يف ظِ ؿَ وَ  دْ ؿَ وَ جًضا، َمعُؾقٌل أ  يِث.دِ احلَ  ـ أهؾِ ثٍر مِ ارِة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85ص شافؼالئد افعـزية » (1)
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الح: ـُ افصَّ ـْ َأَجؾِّ ُظُؾقِم احْلَِديِث  َؿاَل اب اْظَؾْؿ َأنَّ َمْعِرَؾَة ِظَؾِؾ احْلَِديِث ِم

ِة َواْفَػْفؿِ  ْزَ
ْػِظ َواخْلِ اَم َيْضَطؾُِع بَِذفَِؽ َأْهُؾ احْلِ ِؾَفا، َوإِكَّ افثَّاِؿِب، َوِهَل  َوَأَدؿَِّفا َوَأْذَ

ـْ َأْشَباٍب َخِػقٍَّة َؽاِمَضٍة َؿاِدَحٍة ِؾقِف.  ِظَباَرٌة َظ

:ٌُ َّ َُُع تِِف،  َفاِيَخٔسُٜح اِي ٍة َتْؼَدُح يِف ِصحَّ َع ِؾقِف َظَذ ِظؾَّ
ِذي اّضؾِ ُهَق احْلَِديُث افَّ

اَلَمُة ِمـَْفا ُق َذفَِؽ إَِػ . َمَع َأنَّ َطاِهَرُه افسَّ ِذي ِرَجاُفُف ثَِؼاٌت، َوَيَتَطرَّ ْشـَاِد افَّ اإْلِ

وَط اف ـْ َحْقُث افظَّاِهرُ اجْلَاِمِع ُذُ ِة ِم حَّ  .(1)صِّ

َُٜكاٍ: خَصُطَٚأ  ِٕ ُ٘ أ الَمة اُضؾَِع ِؾقِف َظذ َؿاِدح  َٔٓ ُهق َخَزٌ َطاِهرُه افسَّ
(2).

 

ٍََقَئهٔ  َْٔٓعايٖص ا ِٕ ٞ بعَسا   ١ٔ:ئًعَّالح ابٔ ايٖص َٜفعِطَت َطَنَش أ

ُ قَ َش  فُ نكَّ إٓ ؾَ ، وَ ةِ ؾَّ ل فؾعِ بِ ؾَ ؽْ أ يٌػ عرِ ا تَ ذَ هَ  لنَّ ـَ وَ   اءَ لصقَ بِ  قنَ ؾُ عِ د يُ ؿ ؿَ ليت أهنَّ

 .(3) ثيْ دِ احلَ  ةِ حَ ر يف ِص مثِ  ٓ يُ باَم  قنَ ؾّ عِ ، ويُ ةٍ َض امِ ٓ ؽَ وَ  ةٍ قَّ ػِ َخ  رِ ؽَ  ةٍ رَ اهِ طَ 

ـُ  ؿؾت: ُدُهؿ بادعـَك آصِطاَلِحل َما َذـَر اب اَلحَفِؽـ ُمرا  .افصَّ

 .وهَق معـَك َخاص فؾُؿَعؾِّ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَلح )ص ٓش َمعِرَؾة أنقاع ظؾؿ احَلِديث»  (1)  (.187بـ افصَّ

قَّة» ُهق َتعريُػ افبَِؼاِظل يف ( 2)
ـِ َحَجر 1/501ش )افـَُؽِت افَقؾِ ( وهَق ُمسَتَػاٌد ممَّا َكؼَؾُف َظـ َصقِخِف اب

الَمة اُضؾَِع ؾقِف بعَد افتَّػتِقِش َظذ َؿاِدح. أـه.  َحقُث َؿاَل ُهَق َخَزٌ ّطاِهرُه افسَّ

ر افبِؼَ           ـَ المِة ُثؿَّ َذ ـَ افِعَباَرة، َوافتَّؼققد بُِظفقِر افسَّ ُف ُيػَفؿ ِم اِظل أنَّف َٓحاَجَة إػ ِذـِر افتَّػتقِش َؾنكَّ

 يرُج َما ِظؾُتف َطاِهَرة .

 (،ط/دار إحقاء افساث.2/27فؾصـعاِن )ش تقضقح إؾؽار دعاِن تـؼقح إنظار» (3)
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ـَعاِِن بادعـَك افَعام   َر افصَّ ـَ اِمؾظـدُهؿ:  وَما َذ َحا اشَتَؼرَّ ظَؾقِف  :افشَّ

الِمِفؿ، واهلُل أْظَؾؿ. ـَ  اصطاَلُحُفؿ، وَما ُوِجَد يف 

ََٖٝٝٔفَن ُٖ َٓس١ ٔع١ًَّ ائعَفعِط١   :نئثسَِّخامُل ١ٔاأل٥

ـُ  اَل ؿَ  ِه َفُف، : َوُيْسَتَعاُن َظَذ إِْدَراـَِفا ح:اَل افصَّ  اب ِوي َوبُِؿَخاَفَػِة َؽْرِ ا بَِتَػّرِد افرَّ

ْلِن َظَذ إِْرَشاٍل يِف اْدَْقُصقِل، َأْو  ـَ َتـَْضّؿ إَِػ َذفَِؽ ُتـَبُِّف اْفَعاِرَف هِبََذا افشَّ ِئ َمَع َؿَرا

ْرُؾقِع، َأْو ُدُخقِل َحِديٍث يِف       . (1)َحِديٍث، َأْو َوهِؿ َواِهؿٍ َوْؿٍػ يِف اْدَ

ِة احْلَِديِث َأْن جُيَْؿَع َبْغَ ُضُرِؿِف،  :اخْلَطِقُب َأبُق َبْؽٍر َؿاَل  بِقُؾ إَِػ َمْعِرَؾِة ِظؾَّ افسَّ

ْػِظ َوَمـِْزَفتِفِ َوُيـَْظَر يِف اْختاَِلِف ُرَوا ـَ احْلِ ْتَؼاِن تِِف، َوُيْعَتَزَ بَِؿَؽاهِنِْؿ ِم ْؿ يِف اإْلِ

ْبطِ  ـْ . (2)َوافضَّ ْ ُؿُف مَلْ ْفَباُب إَِذا مَلْ جُتَْؿْع ُضر:"اَؿاَل اْدَِديـِلِّ  بـاَوَرَوى َظ َيَتَبغَّ

   .  (3)"َخَطُمهُ 

َُّشأِق ُِكٔشٔ َتُٔهُٜ:  ١ًَّٔائع ا َُكٔشَت ٠ٖٔسبٔع ١ًَّٔائع ٝ  :إتاَضاعتَب ٠ٖٔسٔعَٚ إتٝ

 ا.عً  مَ اَم ؾقفِ  عُ تؼَ ، وَ ـِ يف ادتْ  عُ ؼَ ، وتَ  دِ ـَ يف افسَّ  عُ ؼَ تَ  ا:َٗٛٔعُٚق ٌُحَم ُٝحَح َُِٔٔف

ر ؽَ  قنُ ؽُ تَ  ا، وؿدْ هَ دِ  أو يف أَح اَم ؾقفِ  ةً َح ادِ ؿَ  قنُ ؽُ تَ  دْ ؾؼَ  ا:َٗٔحِسَق ُٝحَح ََِٔٔٚ 

 ة .َح ادِ ؿَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.188-187اَلح )ص ٓبـ افصَّ ش َمعِرَؾة أنقاع ظؾؿ احَلِديث» (1)

 (.2/295ش )اجلامع ٕخالق افراوي »(، 188)ص ش َمعِرَؾة أنقاع ظؾؿ احَلِديث» (2)

 (.2/212ش )اجلامع ٕخالق افراوي» (، 188)ص ش َمعِرَؾة أنقاع ظؾؿ احَلِديث»(3)

http://espanol.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14231
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16604


َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 005 

 

 كادعـَ  ارِ بَ اظتِ ا بِ ؾقفَ  اءَ ػَ ٓ َخ  ةً راهِ طَ  قنُ ؽُ تَ  ؿدْ  :ا٤َٔفاخَلَٚ ِٛضُٗايُع ُٝحَح ََِٔٔٚ 

 ادعـَك اخلَاِص فؾِعؾَِّة. ارِ بَ باظتِ  هقَ وَ  ةً قّ ػِ َخ  قنُ تؽُ  دْ وؿَ  افَعام فؾِعؾَّة،

ِّاألقَشَبِعُض  َٗ ُعَكاييت َت ا ًََّٚا ائعفٝ  : أَجًتٗا١ 

ـُ  ظُ اؾِ احلَ  رَ ـَ ذَ    َٓ  دْ وؿَ  ،ُح ؼدَ تَ  دْ ؿَ  ادِ يف اإلشـَ  عْت ؿَ ا وَ إذَ  ةَ ؾَّ افعِ  أنَّ  (1)رجَ َح  اب

يف  قُل ا افؼَ ذَ ـَ وَ ، ـِ يف ادتْ  دَح م افؼَ ؾزِ ستَ تَ  دْ ؿَ وَ  ،فُ ّص ختُ  دْ ؼَ ؾَ  ْت َح دَ ا ؿَ وإذَ  ، ُح ؼدَ تَ 

ء قَ َش  ـِ ادتْ    :امـفَ  رُ ـُ شـذْ وَ ،  ةتَّ ا ِش ذَ  هَ َذ ظَ  امُ َس إؿْ ؾَ : اَل ؿَ  ؿَّ ثُ ، ا

ٖٚ ُِِشائك   :ٍُاأل

 َََٚ َٓ ١ًَُّت ائعَعَقا   ٔال يف املِتَٚ ٓٔسح ال يف ايٖشكَسَت مِلَٚ ،أزيف اإلس

ـُ  ظُ اؾِ احلَ  فُ ؾَ مثَّ وَ    ننَّ ، ؾَ ةِ ـَ ـعَ افعَ س بِ فِّ دَ مُ  يِث دِ َح  ـْ مِ  الً ثَ مَ  دُ قَج  يُ باَم  رجَ َح  اب

ا ؾقفَ  َح سَّ  دْ رى ؿَ ْخ أُ  ريٍؼ مـ ضَ  دَ جِ ا وُ نذَ ف، ؾَ قفِ ؿبُ  ـْ ظَ  َػ قؿُ افتَّ  ُب قجِ تُ  ةً ؾَّ ظِ  فَؽ ذَ 

َ امع، تَ بافسَّ   .(2)ةَح ادِ ر ؿَ ؽَ  ةَ ؾَّ افعِ  أنَّ  بغَّ

ُِائك َََٚ اْٞ:ايٖج ش َٓ ١ًَُّت ائعَعَقا  ٘ٔ ُحَستِكَٚ ،أزيف اإلس َُٕز فٝ  (3)ٔاملِت ٚ

وٍ  ةٍ ؼَ ثِ  اوٍ رَ  الِ ـنبدِ    .ةؼَ ثِ  برا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.680/  2ش )افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح »  (1)

 عضِ ذ بَ اد ظَ يف اإلشـَ  ؾَػ ا اختُ ا إذَ ذَ ـَ وَ  (.681-2/680ش )افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح »(2)

 يِث دِ احلَ  أهؾِ  ريِؼ ذ ضَ ا ظَ فَ بقـَ عُ ؿْ ـ اجلَ ؽَ أمْ  ، ؾننْ ظـفُ  َػ قؿُ افتَّ  ُب قجِ يُ  فَؽ ر ذَ اهِ طَ  ننَّ ف، ؾَ واتِ رُ 

ئِ افؼَ بِ  َ تبَ  ،ادَ اإلشـَ  ّػ ـ افتل ََتُ را   أنَّ  غَّ
 .ةَح ادِ ر ؿَ ة ؽَ ؾَّ افعِ  ؾَؽ تِ

 (.2/681ش )ابـ افصالح افـؽت ظذ ـتاب »(3)
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حِ  الِ َج د رِ أَح  -ز اؾِ ـَ قد افطَّ ُظبَ  بـ َيْعَذ  يِث دِ حَ ـَ  ل:قضِ افسقُ  اَل ؿَ   -قحافصَّ

ـِ ار ظَ يـَ دِ  بـ ظـ ُشػقان افثَّقري، ظـ َظؿرو  رُظؿَ  ـ اب

 ش. اخِلَقار..بِ  افَبقِّعانِ »حديث: - َوظَذ لخِف َوَشؾَّؿَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  - لِّ افـَّبِ  ـِ ظَ  

، اريـَ دِ  بـ اهلل ق ظبدُ إكَّام هُ ديـار  بـ ف: َظؿروقفِ ـ ُشػقان يف ؿَ  ظَ َذ عْ يَ  ؾطَ ؽَ 

ُدـغ،  بـ لِّب ُكعقؿ افَػْضؾـَ ، انُشػقَ  ـ أْصَحاِب مِ  ةُ ذا َرواُه إئؿَّ ؽَ هَ 

د     . (1) رهؿوؽَ ، يد زِ يَ  بـ دؾَ وخمْ  ،يقشػ افِػْرياِّب بـ وُمؿَّ

ُِائك َََٚ :ايُحايٖج ش َٓ ١ُت ايعَّقَعا  ٘ٔ ُحٚتكَس أزيف اإلس  ٔ:ٚيف املِت فٝ

وٍ برَ  قٍػ عِ َض  اوٍ رَ  َل دِ بْ أُ  إنْ : ظُ اؾِ احلَ  اَل ؿَ  َ ، وَ ةٍ ؼَ ثِ  ا دح افؼَ  مَ ؾزَ اشتَ  ؾقفِ  ؿُ هَ افقَ  تبغَّ

 قنَ يؽُ  أنْ  فَؽ ذَ  ضِ أؽؿَ  ـْ مِ ة، وَ قحَ حِ ى َص رَ أْخ  يٌؼ ضرِ  ـ ففُ ؽُ يَ  ملْ  ـ أجًضا، إنْ يف ادتْ 

ؾِ مُ  عقُػ افضَّ   .عتفِ يف كَ  ؼةِ ًؼا فؾثِّ قا

 : َؽ فِ ذَ  اُل ثَ ومِ 

ر ابِ َج  بـ يدزِ يَ  بـ ـمحَ افرَّ ـ ظبدِ ، ظَ اِت ؼَ د افثِّ قيف أَح افؽُ  ةَ امَ ِّٕب أَش  عَ ؿَ ا وَ مَ 

ة، امَ أبق أَش  ع مـفُ سؿَ ا، ومل يَ فَ أهؾُ  ظـفُ  تَب ؽَ ة ؾَ قؾَ افؽُ  مَ دِ قغ ؿَ امِ افشَّ  اِت ؼَ ـ ثِ وهق مِ 

 عػَ ـ ُض مِ  ؿ، وهقَ قْ ََتِ  بـ زيديَ  بـ محـفرَّ ا ، ظبدُ ةَ قؾَ افؽُ  ذفَؽ  بعدَ  مَ دِ ؿَ  ثؿَّ 
ِ
 اء

 زيد، يَ  بـ محـبد افرَّ : ظَ اَل ؾؼَ  فِ ـ اشؿِ ظَ  فُ لخَ ة وَش امَ ق أَش أبُ  مـفُ  سؿعَ قغ، ؾَ امِ افشَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  413-412/ 1ش ) تدريب افراوي»(1)
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ـُ  فُ أنَّ  ةَ امَ ق أَش أبُ  َـّ ظَ ؾَ  ، فِ ِس كػْ  ؾِ بَ ـ ؿِ مِ  فُ بُ ـِس ويَ  ظـفُ  ُث دِّ حيَ  ارَ َص ؾَ ،  رابِ َج  اب

أِّب  وايةِ يف رِ  رُ اـِ عت ادـَ قؿَ ر، ؾَ ابِ َج  بـ زيدَ يَ  بـ ـمحَ افرَّ  ا ظبدُ ثـَ دَّ قل: َح قؼُ ؾَ 

 فَؽ زوا ذَ قَّ ؿَ ؾَ  ،ؼدِ افـَّ  ُؾ إٓ أهْ  فَؽ ذَ فِ  ـْ ػطِ يَ  ؾؿْ ؾَ  ،انؼتَ ا ثِ ر، وهَ ابِ ـ ابـ َج ة، ظَ امَ أَش 

 . (1)داحِ ر وَ ؿ، وؽَ اتِ اري، وأِّب َح خَ افبُ ـَ  ؾقفِ قا ظَ كّص وَ 

      .(2)لعػِ ع اجلُ ظَ  بـ غسحلُ  ثؾفُ ا مِ أجًض  عَ ؿَ د وَ وؿَ 

ُِائك َََٚ ع:أبايٖط ش َٓ ُحِست ايَكَََزًِٚاسَت ِٔيف املِت ١ًَُّت ائعَعَقا   :أزيف اإلس

دُ ادُ ل، وَ طَ قن َخ ؽُ ف يَ ـَّ ي طَ ك افذِ ادعـَ بِ  اوٍ رَ  يفِ روِ ا يَ مَ   ر ؽَ  يِث دِ احلَ  ظِ ؾػَ بِ  را

 .(3) ادؾ اإلشـَ ؾَ عَ قُ ، ؾَ ةِ ياويف افرِّ  دَح م افؼَ ؾزِ ستَ يَ  فَؽ ذَ  ننَّ ؽ، ؾَ فِ ذَ 

 : اَل ة ؿَ ؾقَّ ظُ  بـ قؾظِ إػ إشاَم  ه ادِ بنشـَ  قُب طِ اخلَ  رَ ـَ ذَ 

 :اَل ؽ ؿَ افِ مَ  بـ سـ أنَ فقب ظَ ُص  بـ زيزافعَ  كا ظبدُ خزأ 

 .(َؾ ُج افرَّ  رَ ػَ ظْ زَ تَ يَ  أنْ  -  -اهلل  شقُل ك رَ هنَ )    

فقب ُص  بـ زيزافعَ  ظبدِ  ـظَ  قؾظِ ـ إشاَم عبة ظَ إػ ُص : ه ادِ ا بنشـَ أجًض  رَ ـَ وذَ 

 .رظػُ زَ ـ افتَّ ك ظَ هَنَ  -  -بل افـَّ  ؽ أنَّ افِ مَ  بـ سـ أنَ ظَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.682-2/681ش )افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح »(1)

 (.4/273ش )ِتذيب افســ»(،وـالم ابـ افؼقؿ ظؾقف يف1047برؿؿ) ش شــ أِّب داود»اكظر:  (2)

 (.2/682ش )افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح »(3)
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ا يثً دِ عبة َح ك ُص ـِّ ى ظَ وَ : رَ اَل ة ؿَ ؾقَّ ظُ  بـ قؾظِ إشاَم َظـ  هِ ادِ نشـَ ا بِ أجًض  رَ ـَ ذَ  ؿَّ ثُ 

 -ريض اهلل ظـف –سـ أنَ فقب ظَ ُص  بـ زيزافعَ  ـ ظبدِ ظَ  دثتفُ ،َح لوهؿ ؾقفِ ا ؾَ دً احِ وَ 

 . ؾُج افرَّ  رَ ظػَ زَ يتَ  ك أنْ هنَ  -  -بل افـَّ  أنَّ 

 ر. زظػُ ـ افتَّ ك ظَ هَن  - -بل افـَّ  نَّ إ: عبة ُص  ؾؼاَل  

ا ذَ هَ  وايتفُ ة رِ عبَ ذ ُص قؾ ظَ ظِ إشاَم  ارَ رى إكؽَ ال تَ طقب(: أؾَ ائؾ: اخلَ )افؼَ  :ؾُت ؿُ 

 الِ َج فؾرِّ  فَؽ ـ ذَ ك ظَ هَن  وإكَّام،رزظػُ ـ افتَّ فك ظَ ؿقم يف افـَّ افعُ  ذ فػظِ ظَ  ـفُ ظَ  ديَث احلَ 

ـَ ا ؾَ ـ حَ ػطِ يَ  ملْ ك وَ عـَ ادَ  دَ َص عبة ؿَ ُص  لنَّ ـَ وَ ، ةاصَّ َخ   ا إنَّ ؾـَ ا ؿُ ؾفذَ ؾَ ،قؾظِ إشاَم  ففُ  ط

 .(1)كعـَ ذ ادَ ظَ  وايتفِ مـ رِ  ؿُ شؾَ أ ذ فػظٍ ظَ  ديِث احلَ  روايةَ 

(( ُِ ُٖ َِٓد  دِّ حَ ادُ  : أْي (( ٔع
 غ.ثِ

ُؿ فؾَبقِت.(2)قٌ ْش ا َح ذَ وهَ  ،الِق ػ اإلضْ : بلخِ (( َقِد ُعـِسَفا))  ، َفؽـَُّف ُمَتؿِّ

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.494-492/ 1ش )افرواية افؽػاية يف معرؾة أصقل ظؾؿ »(1)

 .75ص شذح افزرؿاِن »( 2)
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  سبـَطــامُلِض

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـِ  ــــــــــــــــْت  َوُذو اْخــــــــــــــــتاَِلِف َشـــــــــــــــــٍَد أْو َم

 

ِـّ   ـــــــــــــِؾ افَػـــــــــــــ ـــــــــــــَد ُأَهْق  ُمْضـــــــــــــَطرٌب ِظـْ

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

 أ.دَ بتَ : مُ (( َُٚذٚ ))

 ة.وايَ يف افرِّ  ُح ؼدَ ي يَ فذِ ر امثِّ الف ادُ آختِ  : أْي (( اِخٔتاَلٔف ))

َٕٓد ))  ى أوْ رَ أْخ  ةً رَّ مَ  فُ فَ  ٍػ افِ خمَ  جفٍ  وَ َذ ظَ وَ  ،رةً مَ  جفٍ ذ وَ ى ظَ روَ يُ  لنْ : بَ (( َض

 .َؽ فِ حق ذَ كَ 

(( ِٔ ََِت  ِٚ ذ ة ظَ دَ احِ ح وَ جَّ َس ال تَ ات ؾَ وايَ ى افرِّ اوَ َس تَ تَ وَ  ،اهعـَ مَ  أوْ  ،فِ ػظِ يف فَ : (( أ

الم افـَّاِطؿ، َؾَعَذ َهَذا يَ  ىرَ إْخ  ـَ ِٔ )) ُؽقُن َتؼِديُر  ََِت  ِٚ َٕٓد أ أْي  :(( َُٚذٚ اِخٔتاَلٔف َض

اِوي  -َواحلَِديث افِذي َيرويف َراٍو  ـِد أو  -وَهَذا افرَّ َصاِحب اختاِلٍف يف افسَّ

 ادْتـ َؾفَذا ُهق ادضَطِرب.

 ّس افرَّ بؽَ  :(( َُِضَطسْب ))
ِ
ء  .َب رَ طَ ؾ مـ اْض اظِ ؾَ  اشؿُ  ا

 يف ايًَػ١ٔ: طاُبٔطاالِضٚ 

 .فاضِ بَ م اكِض دَ ظَ وَ إْمِر،  اللِ تِ ذ اْخ ظَ  ُل دُ يَ  
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 .(1) اًح دْ ؿَ  رُ ثِّ مَ ي يُ افذِ  الُف آختِ  : ٖٛ اُبَطٔطاالِضأَا اصٔطالّحا: فٚ 

 .يفِ راوِ  بطِ َض  ةِ بؼؾَّ  رُ عِ ْش هق ادُ  ط:ثَِّؤامُل الُفٚاالخٔت

ٍََقٚ ُٔ ا  .(2) ةٍ مَ اوِ تؼَ مُ  ةٍ ػَ ؾِ خمتَ  فٍ ذ أوُج ى ظَ روَ ي يُ افذِ  هقَ وَ  ١:اَعمَج اب

قح جِ افسَّ  قهِ ُج ـ وُ مِ  جفٍ قَ بِ  ىذ إخرَ ات ظَ ايَ وَ ى افرِّ دَ ت إْح حَ رجَّ تَ  ننْ ؾَ  

 ؽؿُ احلُ ، ؾَ َؽ فِ ذَ  رِ ؽَ  أوْ  ،ـفُ ي ظَ روِ فؾؿَ  ةً بَ حْ ر ُص أـثَ  أوْ  ،ظا أحػَ ُّيَ اوِ قن رَ ؽُ يَ  لنْ بِ 

 .(3) حاجِ فؾرَّ 

 ُططٚط املطَططب:

ـْ ِخالِل َتعِريِػ   ـُ أْن  ِم الم أْهِؾ افِعْؾؿ ُيؿِؽ ـَ ـْ جمَؿؾ  ادْضَطِرب، َوِم

 َكسَتخؾِص ُذوًضا فؾُؿضَطِرب َؾؿـَفا: 

ِة طؤثِّامُل الٔفاالخٔت ُٛزُدُٚ -1 ُط َملُخقٌذ ِمـ َتعِريِػ إئؿَّ ، َوْهذا افؼَّ

ًبا اصطاَِلحِ  تاِلٍف َواِؿٍع يف حِديٍث ُيَعدّ ، َؾؾقَس ـُؾ اخفؾُؿضَطرِب   ًقا.اضطَِرا

ـُ َدؿقِؼ افِعقد َوَؽُره،  ِجدَطامِل اُزَخأت -2  .(4) أَؾاَدُه اب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .329فؾحاؾظ ص شافـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح »( 1)

اِوي» ويف  (2)  (: ُمَتَؼاِرَبة. 1/262ش )َتدِريِب افرَّ

ي» (3) وِّ  .52ص ش ادـَْفُؾ افرَّ

ُح »(4)  .224ص ش آؿِسَا
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ٙٔ اال -3 ُُٚدٛ َٛا٤ُ  َم، ،ٔفِخٔتالٔاِسٔت ِل ُؿدِّ َْؿَقا ْٕ َٓ ُيَعّؾ  َؾَؿَتك َرَجَح َأَحُد ا َو

ِحقُح بِاْدَْرُجقِح   .(1)افصَّ

َٛا٤ٔ َعََ -4 ُُِع َع االسٔت ََٜتَعٖصَض اِيَذ  ِٕ َٛأعَأ  .(2) سِّٔثنَياحمَلٔس ٢ً َق

َُٜطٖعُف -5 َٚ  ٔ٘ ٌُ ب َُٜع ٘ٔ االخٔتالٔف يف احلٔسٜح ممَّا  َٕ بعُض أُٚد ِٕ َتُهٛ  .أ

َٓ رِب ادضطَ  ةِ ؾَ وأمثِ  اِت بقؼَ ـ تطْ مِ  قمٌ مػفُ  طُ ا افؼَّ وهذَ  َّٓ مـفُ  بدَّ ، و ـَ  ؾؾَ ، وإ اكت ق 

 ه.هذِ  افةُ واحلَ  ُف ختاَِل  آرُض  يَ اَل ، ؾَ عٌػ ا َض ؾقفَ  قَس وفَ  ةً قحَ صحِ  فِ إوُج  ـُؾ 

ـَِد ـ  ا َرُشقَل : يَ اَل ؿَ  ؽر أنَّفُ أِّب بَ  يِث دِ حَ وأـَثر َما يُؽقُن آضطِراُب يف افسَّ

 بتْ َصقَّ : »اَل اَك ِصْبَت؟ ؿَ اهلل أرَ 
ُِتَ ـِ  ش.ال ُهقٌد وأَخَقا

َخاِوي َؿاَل افسَّ
ـُ ؾـَ ؾَ : (3)  معَ  ؼاُت افثِّ  ؾقفِ  ؾَػ ا اختَ ممَّ  ؾقفِ  دَش َخ  ٓ ًٓ اثَ ر مِ ذ

 بتْ َصقَّ » :يُث دِ َح  هقَ وَ  ،قا بفِ تَ ا أَ مَ  غَ ؿع بَ ر اجلَ ذّ عَ تَ وَ  ؿ،ُّيِ اوِ َس تَ 
ُِتَ ـِ ش. ال ُهقٌد وأَخَقا

  ل.عِ قْ بِ ق افسَّ اذ أِّب اشحَ ظَ  ؾقفِ  ؾَػ اختُ  فُ نكَّ ؾَ 

 .ومـفؿ مـ زاد بقـفام ابـ ظباس .ؽرـ أِّب بَ ة ظَ ؽرمَ ـ ظِ ظَ  ـفُ ظَ  قَؾ ؼِ ؾَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ظَ ة قػَ حَ ِّب ُج ـ أَ ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ اء ظَ ـ افَز ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمة َؾتح افَباِري» (1)  .349 -348ص ش ُمؼدِّ

 .349 -348ص ش َمة َؾتح افَباِريُمؼدِّ »(2)

 (.78-2/76ش )ؾتح ادغقث »(3)
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 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ة ظَ قَّس ِّب مَ ـ أَ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ وق ظَ ُّس ـ مَ ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ة ظَ َش ائِ ـ ظَ وق ظَ ُّس ـ مَ ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ة ظَ ؿَ ؾؼَ ـ ظَ ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ع ظَ جَ عد افبَ َش  بـ رامِ ظَ  ـظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ظَ  بقفِ ـ أَ عد ظَ َش  بـ رامِ ـ ظَ ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 ؽر.ِّب بَ ـ أَ ظَ  بقفِ ـ أَ عد ظَ َش  بـ بصعَ ـ مُ ظَ  ـفُ ظَ  :قَؾ ؿِ وَ 

 قد.سعُ ـ ابـ مَ ص ظَ ِّب إحقَ ـ أَ ظَ  ـفُ ظَ : قَؾ ؿِ وَ 

 .(1)اقضً بُس طـل مَ ارؿُ افدَّ  هُ رَ ـَ ذَ  

َِٓد ))  ِّ ٔع ٌِ ايَف ِٝ َٖ َظاة ،ؾأهْ  رُ صغِ تَ ُأَهْقؾ : (( ُأ فؾـَّظؿ َؾَؼط، َوَفقَس  وَهَذا ُمرا

ـَ افـَّاِطؿ   ْٕهِؾ احلَِديِث َوٓ احتَِؼاًرا هلُؿ هبَذا افتَّصِغر. -َرمَحُف اهلل  -ازِدَراًء ِم
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راُؿطـل»(1)  (.1/199ش )ظؾؾ افدَّ



َرُر الـَِّؼقَُّة يف ََشِح املـُْظوَمِة الَبقُؼوكِقَّةِ               الدُّ
 013 

 

  ِدَززـــامُل

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـــــِديِث  ـــــْت  َوادـُــــْدَرَجاُت يِف احلَ  َمـــــا َأتَ

 

َصــــَؾْت   ـْ َبْعــــِض أخػــــاظ افــــّرَواِة اتَّ  ِمــــ

 :ُٝحٛٔضايٖتَٚ طُحايٖظ 

 افرَّ  تِح ػَ بِ : (( َٚامُلِدَزَداُت ))
ِ
ء  . ا

ءً قَ َش  : أْي (( ٔفٞ احَلٔدٜٔح ))  .تـفِ أو مَ  هِ دِ ـَ يف َش  ا

َٚا٠ٔ)) ِٔ َبِعِض أيَفأظ ايٗس َٔ ءٌ قَ : َش (( ََا َأَتِت   .فُ وكَ دُ  ـا أو مَ ابقً حَ َص  انَ ـَ  ا

َ ؾَ  --لبِ افـَّ  المِ ـَ  بغَ ا وَ قـفَ بَ  ْؾ ػَص يُ  ؿْ ؾَ ؾَ ي : أَ (( اٖتَصًَِت ))  ،ـفُ ا مِ ؽلهنَّ

 عضِ بَ  ـْ مِ  بفِ  ةً ؾَ ِص تَّ مُ  يِث دِ ت يف احلَ تَ ل أَ افتِ  َل هِ  اُت َج درَ ادُ ؿ: وَ اطِ افـَّ  المِ ـَ  يرُ ؼدِ تَ وَ 

 .(1) واةِ افرّ 

َٓ اض٠َّتَٚ ،يف املنِت ُعَٜك ٠ّاَضَت اُجَضٚاإلِز   از.يف اإلس

 َٖ ِٔ:  ُجسَضَُا فأ ـِ ـاَلٌم َفقَس ِمـُْف ُفقَ ؾاملِت   .  (2): أْن َيَؼَع يف اَدْت

ََٚٛ  (3) :بطأتََ الٔخ٢ً َثَع ٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .92ص شافؼالئد افعـزية » (1)

 (.536-535/ 1فؾبؼاظل )ش افـؽت افقؾقة »، وؿريب مـف يف 125ص   شافـزهة» (2)

 .347فؾحاؾظ صش افـؽت» (3)
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ََٖحَأ ـِ  لِ وَّ يف أَ  فَؽ ذَ  قنَ ؽُ يَ  أنْ  :اس  .(1) ًداجِ  رُ ادِ كَ  هقَ وَ  ،ادت

َُ٘جََٔٚ َؿُفام –ِّب َؿَطـ، وَصباَبة ِة أَ ايَ وَ ـ رِ قُب مِ طِ اخلَ  اهُ وَ ا رَ مَ  :اُي َؾرَّ
ظـ  - (2)

 : اَل ؿَ  -  -َة يرَ رَ ـ أِّب هُ ياٍد ظَ زِ  بـ ـ ُمؿدِ عبَة، ظَ ُص 

ٌؾ يْ وَ ،قءَ قا افقُض غُ شبِ أَ  )):-ؿشؾَّ وَ  ذ لخفِ ظَ وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص -قُل اهلل ُش رَ  اَل ؿَ 

  .(( ارِ افـَّ  ـَ مِ  اِب ِؼَ ظْ ألَ فِ 

َُ٘كَف يِث يف دِ ُوصَؾ باحلَ  ،-  - ةَ يرَ رَ ِّب هُ قِل أَ ؿَ ـ قَء، مِ قا افقُض غُ شبِ أَ  :ُٛي

ـَ  فِِف   .فَؽ ذَ أوَّ

ـ ظَ  ،عبةَ ـ ُص ظَ  ،اسٍ أِّب إيَ  بـ ـ لدمَ ظَ ‘‘قحِف حِ َص ’’ارّي يف خَ افبُ  واهُ رَ  

 قَء،ــــــــــــــــــــــــــقا افقُض غُ ـــــــــــــــبِ ــــــــْش أَ  :اَل ؿَ  -َريِضَ اهلل َظـفُ - ةَ يرَ رَ ِّب هُ ـ أَ ظَ  ،يادٍ زِ  بـ دِ ُمؿَّ 

اِب ؼَ ظْ ألَ ٌؾ فِ يْ وَ  )): اَل ؿَ  - ؿَ ؾَّ َش وَ  ذ لخفِ ظَ وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -ِؿ اِش ا افؼَ بَ نَّ أَ نِ ؾَ 

   .(( ارِ افـَّ  ـَ مِ 

ٍر يف  بـ َصَبابةُ وَ  ،- ؿِ قثَ اهلَ  بـ ؿُروظَ  -ق َؿَطـ َوِهَؿ أبُ  قُب:طِ اخلَ  اَل ؿَ  ا َشقَّ

افقُض غُ شبِ أَ  قَفُف:أنَّ ؿَ  َؽ فِ ذَ وَ  ،اهُ ؼـَ ا ُش  مَ َذ َة ظَ عبَ ُص  ـيث ظَ دِ ا احلَ ذَ  هَ فاَم تِ ايَ وَ رِ   قَء قا

 . -  - ةَ يرَ رَ ُم أِّب هُ اَل ـَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مثافغ ؾؼط هذا أحدها. ش  افـؽت»ذـر فف احلاؾظ ابـ حجر يف  (1)

يعـل أن اخلطقب رواها بسـديـ ، شـد ِّٕب ؿطـ ظـ صعبة ، ولخر فشبابة ظـ صعبة، ومل  (2)

 جيؿعفام ـام هـا.
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ُ٘:َقَٚ ٖٓ أبَكِعأَلٌْ ٔيَِٜٚ )) ُٛي َٔ اي اوَد ق دَ واُه أبُ رَ  دْ ، وؿَ --بلِّ ُم افـَّ اَل ـَ  (( اِزَٔ

، ظَ  بـ اصؿُ ظَ وَ  اٍس،أِّب إيَ  بـ لدمُ ريٍر، وَ َج  بـ َوْهُب ّز، وَ قافِ افطَّ  ع 

قٍؾ، ُصؿَ  بـ ُزَريٍع، وافـَّرْضُ  بـ زيدُ اجلَْعِد، وُؽـَْدٌر، وُهشقٌؿ، ويَ  بـ عّ وظَ 

الَم ؾقا افؽَ عَ وَج ، معاٍذ: ـّؾُفؿ ظـ صعبةَ  بـ يقكَس، وُمعاذُ  بـ قسكوـقٌع، وظِ وَ 

 .(1) قًظارؾُ اَِن مَ َم افثَّ اَل وافؽَ  ،ةَ يرَ رَ قِل أِّب هُ ـ ؿَ َل مِ إوَّ 

َْٔث َٗا  .رإـثَ  هقَ وَ  ،قن يف لخرهِ ؽُ يَ  أنْ  ا:ٝ

َٗأيَث  .قُؾ ؾِ افؼَ  هقَ وَ  ،طِ َش يف افقَ  قنَ ؽُ يَ  أنْ  ا:ج

 .(2)عدهـ بَ مَ  عل أوْ ابِ افتَّ  اِّب أوْ حَ افصَّ  قلِ ـ ؿَ مِ  ُج درَ ادُ  قنُ ؽُ د يَ ؿَ  ؿَّ ثُ 

  َٔٔ أسَبأب اإلزَضاج:

ُٕ َتفٔشرّيا ٔيَػِطٜٕب يف اخَلَبِط -1 َُٜهٛ  :(3) َقِس 

يتحـَّث يف َؽاِر  -  -ان افـَّبل ـَ  - حلَبْدء افقَ  -شة يف ائِ ظَ  يِث دِ حَ ـ

ء  .وهق افتَّعبد افؾَّقايل َذَوات افعدد، ِحَرا

 .يافّزْهرِ  ـ َؿْقلِ مِ  ُمْدرٌج  ،عّبدُ افتَّ  هقَ وَ  :فُ قفُ ؼَ ؾَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ظذ أن فػظة: " أشبغقا افقضقء " ؿد ثبتت مـ ـالم 114)صش ذح افتبكة وافتذـرة » (1)

يف  -َريِضَ اهلل َظـُف  -ظؿرو  بـ اهلليف حديث ظبد  -صذ اهلل ظؾقف وظذ لخف وشؾؿ  -افـبل

 .351فؾحاؾظ ص ش  افـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح»افصحقحغ. واكظر: 

 .347فؾحاؾظ صشافـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح » (2)

 ( ، ط /دار ادـفاج.2/81ش )ؾتح ادغقث »(3)
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ظِ  -ا َزِظقٌؿ أنَ »ة: َؾَضافَ  يِث دِ حَ ـَ وَ  ِض قٍت يف َربَ بَ بِ  - احلَِؿقُؾ  قؿُ وافزَّ

ظِ وَ  :فُ قفُ ؼَ ؾَ . يثدِ احلَ ...ش اجلـَّةِ   ةُ ؾَ أمثِ هب، وَ ر ابـ وَ ػِس ـ تَ مِ  ٌج ُمْدرَ  قُؾ احلَؿِ  قؿُ افزَّ

 .(1) ةرَ ثِ ـَ  فَؽ ذَ 

2- ٔ٘ َٚات ُ٘ َأَحُس َض َٓٔ  ُ٘ َُ ِٗ َٕ اسٔتَٓباّطا ممَّا َف َُٜهٛ  ِٚ  .(2) أ

جلَـَّة، مـ َماَت ٓ ُيْؼك باهلل صقًئا دخَؾ ا»ابـ َمْسعقد رؾعُف: ـحديث  

 ش. ومـ ماَت ُيْؼك باهلل صقئًا دخَؾ افـَّار

،  اـرهَ ؾذَ  ،ىا ُأخرَ ؾُت أنَ وؿُ  ،ةً ؿَ ؾِ ـَ  –  - ؾػل ِرَواية ُأخرى: ؿال افـَّبُل 

 .سُعقدـ َؿقِل ابـ مَ تغ مِ ؾؿَ ى افؽَ فَؽ أنَّ إحدَ اَد ذَ لؾَ ؾَ 

تل هِ  ةَ ؿَ ت أنَّ افؽؾِ أَؾادَ  ثةٌ دت ِرَوايٌة َثافِ رَ ثؿَّ وَ   إوػ  َل هِ  قففِ ـ ؿَ مِ  َل افَّ

 فثاكقة )افقظقد(ة اؾؿَ ذ افؽَ ا ظَ ة اؿُتِكَ ؾقفَ عَ ابِ ِرَواية رَ  فَؽ ذَ  دَ َـّ أَ وَ )افقظد(. 

 . - (3) -  ػ افـَّبلإِ  ةً ُمَضاؾَ 

ُِٜسَضُى اإِلزضاُج ٚ (4): 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِوي»(1)  (. 455/ 1ش )َتْدريُب افرَّ

 ـفاج.( ، ط /دار اد2/81ش )ؾتح ادغقث »(2)

ؿال ابـ حجر: ومل ختتؾػ افروايات يف افصحقحغ يف أن ادرؾقع: افقظقد، وادقؿقف افقظد.  (3)

اِوي»(، وؿارن ما ـتب بــــ 111/ 3ش )ؾتح افباري »  (. 452/ 1ش )َتْدريب افرَّ

 .347صش افـؽت» وؿارن بف125ص شكزهة افـظر » (4)
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ؾَ وَ ُقروِد رِ بِ  -1  َثاِل ، َوَهذَ ؾَؼْدِر ادُْدَرِج مِمَّا ُأْدِرَج ؾقفِ ٍة فِ ايٍة ُمَػصِّ
ِ
ا ـاَم يف اد

قر َشابًِؼااَدذ  .ـُ

ـَ  َؽ فِ ذ ذَ قِص ظَ بافتَّـِص  َأوْ  -2 وِ  ِم ا  عفُ سؿَ يَ  ملْ  فُ لنَّ بِ  فِ قِّ ابِ حَ َص  يِح كِ تَ بِ  يافرَّ

ـِ  يِث دِ حَ ـَ  ل بِ ـ افـَّ مِ   ـْ مَ  )):قُل ؼُ يَ  اهلل  قَل ُش رَ  عُت ؿِ َش  -  - قدسعُ مَ  اب

 . ((ارافـَّ  َؾ َخ ا دَ د  هلل كِ  َؾ عَ َج 

 اَت مَ  ـْ مَ  )) -  -ـفُ ا مِ فَ عْ شؿَ أَ  ملْ ا وَ قهُلَ ؿُ ى أَ خرَ أُ وَ -َأي ابـ َمسُعقد  – اَل ؿَ  

 .(1)((ةـَّ اجلَ  فُ ؾَ دَخ ا أَ د  هلل كِ  ْؾ عَ  جَي َٓ 

ِة ادُطَّؾعغَ ِمـ بَ  َأوْ  -3          .عِض إئؿَّ

ـَ حَ باشتِ  أوْ  -4         َؽ فِ قُل ذَ ؼُ يَ  - ؿَ ؾَّ َش وَ  فِ خِ ذ لظَ وَ  ؾقفِ ذ اهلل ظَ َص  -لِّ بِ قِن افـَّ اَفِة 

 :فُ ّص ا كَ مَ  ((..انجرَ أَ  قكِ ادؿؾُ  بدِ ؾعَ فِ  )) :يِث دِ يف َح  ةَ ريرَ ِّب هُ أَ  قلِ ؼَ ـَ 

َٓ فَ  هِ دِ قَ  بِ ػِز ي كَ افذِ وَ ))   قَت مُ أَ  أنْ  بُت ل ٕحبَ مِّ أُ  رُ بِ اهلل وَ  بقؾِ يف َش  ادُ فَ  اجلِ ق

 . (2) ((قك ا ممؾُ أنَ وَ 

َق ؿَ تَ يَ  أنْ  -  - ـفُ ع مِ ـِ ؿتَ ٕنَّف يَ  -  .ـَّك افرِّ

فُ وَ  -  .(3) اهَ تَّك يزَ َح  ةً قُجقدَ مَ  اكَ ذَ  ذْ َتُؽـ إِ  ملْ  ٕنَّ أمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، ط /دار ادـفاج.2/87ش )ؾتح ادغقث »(1)

 ( ، ط /دار ادـفاج.2/87ش )ؾتح ادغقث »(2)

اِوي»(3)  (.1/453ش )َتْدريُب افرَّ
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ـِ  قلِ ؼَ ـوَ    :يِث دِ يف َح  - ربَح  بـ نُ ؾقاَم ُش  بفِ  مَ زَ  َج ـاَم  - قدسعُ مَ  اب

 .(1)((  َّٓ ا إِ ـَّ ا مِ مَ وَ  )) : فُ ّص ا كَ مَ  .  (( كٌ ِذ  ةُ َر افطِّ )) 

ؼقِل َأِّب ذَ  ـَ ، َوَأْشَؿُع َما َٓ َتْسَؿُعقنَ  إِكِّك َأَرى َما َٓ َتَرْوَن، ))ر يف َحِديِث: َو

اَمءُ   .((  َوَفَقِدْدُت َأِنِّ َصَجَرٌة ُتْعَضدُ  ))ما كصف: . ...((.َأضَِّت افسَّ

َُِسَضُج اإِلِسٓأز:ََٖأَٚ ّْ ا   َٓٗا: فٗٛ َأقشا

، ؾرويِف ظـُفؿ راٍو، ؾَقْجَؿُع افُؽؾَّ َأْن َيْرِوَي جاظٌة احلديَث بَلشاكقَد خُمتؾػةٍ 

ُ آختالَف  ظذ إِشـاٍد واِحٍد ِمـ تؾَؽ إشاكقِد، وٓ ُيَبغِّ
(2). 

ََٔجاُي٘: مِ  يُث دِ َح  َٚ ـِ  ـِ ـ ُبـْدار، ظَ ذي ظَ افسِّ ان افثَّقري، ـ ُشػقَ َمْفدي، ظَ  اب

ـ قؾ، ظَ ْحبِ ُذَ  بـ ـ َظْؿروؾ، ظَ ائِ ـ أِّب وَ مـُصقر وإْظَؿش، ظَ ؾ وَ اِص ـ وَ ظَ 

كِب  ا َرُشقل اهلل أُي ؾُت يَ : ؿُ اَل اهلل ؿَ  ظبدِ   يث.دِ ؿ؟... احَل أْظظَ  افذَّ

 َٓ  الً اِص إْظؿش، ٕنَّ وَ ـُصقر وَ ذ ِرَواية مَ ظَ  ةٌ َج ه ُمْدرَ ذِ ؾ هَ اِص وَ  ؾِرَوايةُ        

ر ؾقفِ  ـُ ، بَ  َيْذ  ،ُصعبة واهُ ا رَ ذَ ؽَ هَ  .اهلل ـ ظبدِ ؾ، ظَ ائِ ـ أِّب وَ ؾُف ظَ ؾ جيعَ َظْؿًرا

وق، ظَ  بـ قدشعِ وَ  ،ِمْغَقل بـ ؽمافِ وَ  ،مقُؿقن بـ مفديوَ   ؾ، ـاَم اِص ـ وَ َمّْسُ

 قب.طِ ُه اخلَ رَ ـَ ذَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، ط /دار ادـفاج.2/87ش )ؾتح ادغقث »(1)

 .124ص ش كزهة افـظر» (2)
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ـِ ادَ د َبغَّ اإلْشـَ وؿَ  ـ ُشػقان، ظَ  عقد افَؼطَّان يف ِرَوايتفِ َش  بـ حيقك :ًعامَ  ي

ع، ظَ  بـ ؿروـ ظَ ظَ  ‘‘فِ قحِ حِ َص ’’ي يف ر، رواُه افُبَخارِ أَخ  ـَ ا مِ هَ دَ َؾ أَح َص ؾَ وَ 

ـِ ـ مـُصقر وَ ـ ُشػقان، ظَ ـ حَيْقك، ظَ ظَ  ـ ؾ، ظَ ائِ ـ أِّب وَ ا ظَ هالإْظَؿش، 

ـ اهلل مِ  ـ ظبدِ ؾ، ظَ ائِ ـ أِّب وَ ؾ، ظَ اِص ـ وَ ظـ ُشػقان ظَ اهلل. وَ  ـ ظبدِ َظؿرو، ظَ 

 .(1)َظؿرو ـرِ ذِ  رِ ؽَ 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِوي ) (1)  (.459-458/ 1َتْدريُب افرَّ
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١َُٜ اأَلِقَسإامُلَدب َٚا َِٚز   ــٖر 

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـْ أِخــــــــفْ  ـٍ َظــــــــ ــــــــّؾ َؿــــــــِري ـُ  َوَمــــــــا َرَوى 

 

ــــــــــــا َواْكَتِخــــــــــــفْ   ٌج َؾاْظِرْؾــــــــــــُف َحؼ  ــــــــــــَدبَّ  ُم

 :ُٝحٛٔضايٖتَٚ طُحايٖظ 

(( ٍٔ ٌٗ َقِسٜ ٣َٚ ُن ََا َز ـُ افؼَ  :(( َٚ  .(1) ك ادَُصاِحبؿعـَ بِ  ،فغةً  ري

، واإلشـَ اربُ ؿ ادُتؼَ هُ  الّحا:اصٔطَٚ ِـّ ِوي  ؾِنْن َتشاَركَ  ،(2) ادِ قَن يف افسِّ ا افرَّ

ـْ رَ  وايةِ وَ وَم َؼِة بافرِّ ِـّ  :ى َظـُْف يف َأمٍر ِمـ إمقِر ادتعؾِّ )وهق : وافّؾِؼلِّ  ،مثِؾ افسِّ

ِٕ :ؾُفق افـّقُع افَّذي ُيؼاُل ففُ  :إخُذ ظـ ادشايِخ( ٕنَُّف حقـئٍذ يؽقُن  ؛ضٚا١ُٜ األِقطا

 .(3) راوًيا ظـ َؿريـِفِ 

 : (182) ‘‘حقحفِ َص ’’يف  افُبخارّي  اففُ ا ؿَ مَ  ٘:اُيََج

ثـاَظؿرو  اِب، بـ حدَّ ثـاظبُدافَقهَّ ،ؿال:حدَّ شعقٍد  بـ شؿعُت حيقك:ؿالظع 

ُمْطِعٍؿ أخزُه أنَُّف َشِؿَع  بـ ُجبر بـ إبراهقَؿ، أنَّ كاؾعَ  بـ َشْعدُ  ال: أخزِنؿ

ُث ظـ ادُغَرةِ  بـ ادُغرةِ  بـ ُظْرَوةَ  -ـاَن َمَع رشقِل اهلل أنَّفُ  ُصعبةَ  بـ ُصعبَة حُيَدِّ

 .احلديث يف َشَػٍر، وأنَُّف َذهَب حلاجٍة.. -شؾؿظذ لخف صذ اهلل ظؾقف و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة )ؿرن(. 4/260ش: افؼامقس ادحقط»( 1)

 .184ص ش مؼدمة ابـ افصالح» (2)

 .159صش افـظركزهة » (3)
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ـُ َح احلَ  اَل ؿَ   :‘‘تِح افػَ ’’ر يف جَ اؾُظ اب

ِن يف َمقِض إؿرَ  ايةُ وَ اِد رِ يف اإلشـَ وَ    عقَّانِ ابِ َشعًدا تَ ك وَ عِغ، ٕنَّ حيقَ ا

ـَ عَ أربَ  ػقفِ ؾَ  ،انِ طَ َش وَ  عقَّانِ ابِ ة تَ ادُغرَ  بـ ةوُظروَ  ،رُجبَ  بـ عاؾِ كَ وَ  ،انِ رَ غِ َص  ٌة ِم

ِدرِ  هقَ عَغ يف َكَسٍؼ، وَ افتَّابِ  ـَ افـَّقا  .(1) ِم

((ِ٘ ِٔ أٔخ  اهلَ  قنِ سؽُ : بِ (( َع
ِ
 َمـُؼقًصا،  اء

ِ
فؾَقزِن، َأو بِـِقَِّة افَقؿِػ، َوبَِحذِف افَقاء

ُد  عِػ، َوادُرا ـِ افّشُققِخ، أْو َوافـَّؼُص ِؾقِف َجاِئٌز َمَع افضَّ َظـ مَساِويِف يف إخِذ َظ

ـ َأجًضا ؾقِف َويف افسِّ
 (2). 

 ادقَح يِد افبَ شدِ ؾِة، وتَ اِل ادفؿَ افدَّ  ؾتِح ؿِّ ادقِؿ، وَ َض : بِ (( ََُدٖبْر))
ِ
 قٌؿ.َرُه جِ لِخ ِة، وَ دَ اء

انِ  ُج هبَذا َأخًذا ِمـ ِديَباَجَتل افَقجِف، َوَها اخلَدَّ َل ادَُدبَّ : فَِتَساِوُِّياَم َوُشؿِّ

 .(3)َوَتَؼاُبؾِفاَم 

ـِ افَؼرِ  ِرواَيةُ  الّحا:اصٔطَٚ ـِ افَؼرِ  ـِ ظَ  ي  .ُمَدبٍَّج  رُ ؽَ وَ  ،ُمَدبٌَّج  ،ِؿساَمن ي

ٌؾ َروَ  ننْ ؾَ  ـُ ـَ افَؼرِ  ى  ـِ أَخرِ ِم ُج  فقَ ؾَ  :يـَْغِ َظ ٍج َأؿرَ ؽُ ؾَ  ،ادَُدبَّ نٌ ّؾ ُمَدبَّ  ،ا

ـُ فَ وَ  ٍن مُ َأؿرَ  ّؾ قَس  ًجادَ ا بَّ
 (4). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/286ش )ؾتح افباري» (1)

َؾح » (2)
ِ
 .176ص ش َصػقة اد

َؾح » (3)
ِ
 .177ص ش َصػقة اد

 .160ص  شكزهة افـظر»ـــؿارن ب (4)
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ُ٘ يف ايٖصَجََٔٚ  : ١ٔاَبَخاُي

 ـُف.شَة ظَ ائِ ايُة ظَ وَ رِ وَ  ،شةَ ائِ ـْ ظَ َة ظَ يرَ رَ ِّب هُ وايُة أَ رِ  

 عنَي:أبٚيف ايٖت

 ـُف.ر ظَ ؿَ ايُة ظُ وَ رِ ، وَ يزِ زِ افعَ  ظبدِ  بـ رؿَ ـ ظُ يِّ ظَ هرِ ايُة افزّ وَ رِ  

 ٚيف أتباِع ايتابعنَي:

، وَ ايُة مَ وَ رِ   ـِ إوزاظلِّ  ايُة إوزاظلِّ ظـُف.وَ رِ افٍؽ َظ

 ٚيف أتباِع األتباِع:

ـْ ظَ  بـ محدَ ايُة أَ وَ رِ   ، وَ دِ ادَ  بـ عِّ َحـَْبؾ ظ ـِ ادَ وَ رِ يـلِّ يـلِّ ظـفُ دِ ايُة اب
 (1). 

ُِ ايٖجٚائك ْٔش َٔا ِٕ:ا١ٜٔ األقَطَٚٔ ِضٞ  ُد َي أَح روِ أْن يَ  هقَ قَس بؿدبٍج، وَ ا فَ مَ  ا

َٓ ـِ أَخ ِغ ظَ يـَ رِ افؼَ   .(2)ؿُ ؾَ عْ  يُ ـُف ؾقاَم ي أخُر ظَ وِ ر يَ ِر، و

ُِٖجَََٚ ُ٘ احَلأن ر (3)َبلرَبَعِة َأمثَِؾة  ٌَ ي ـَ ، ملْ َيصْح ِمـَفا إِٓ ِمَثاٌل َواِحُد ـاَم َذ

ِؿل  ل َوهَق ادَدبَّج. (4)افِعَرا  ، َوَبِؼقتَفا َيرِجع إػ افـَّقع إوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرؾة »، و184ص شمؼدمة ابـ افصالح »واكظر  375 -374صش ذح افتبكة وافتذـرة »( 1)

 217فؾحاـؿ ص ش احلديث 

  ( 375)ص شذح افتبكة وافتذـرة » (2)

 (588-586)ص ش َمعِرؾة ُظؾقم احلديث وـِؿقَّة أجـَاِشف» (3)

 (.1028-2/1024فؾعراؿل )ش افتؼققد واإليضاح» (4)
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ُ٘ ٍُ ايَصٔخُٝح ي  مَعاِوية. بـ ُؿَداَمة َظـ ُزَهر ـب هَق ِرَوايُة َزاِئَدة َفامٔلَجا

َٓ ِنِّ ٓ أَ إِ  انِ ريـَ ية ؿَ اوِ معَ  بـ رهَ زُ وَ  ة،امَ دَ ؿُ  بـ ةدَ ائِ زَ  َؿاَل احلَاـُِؿ: ظ  أحػَ  

 .(1) ايةوَ رِ  ـفُ ظَ  رٍ هَ زُ فِ 

 ((ِ٘ َِْتٔد َٚا ُ٘ َسكًّا   خَ : بِ ((َفاِعِسِف
ٍ
 نَت ر أَ خِ اؾتَ  أْي  ،قةِ قؿِ افػَ  اةِ ـَّ ادثَ  دَ عْ بَ  ةٍ ؿَ عجَ مُ  اء

 .ؾتفِ عرِ ؿَ بِ 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.587)ص ش َمعِرؾة ُظؾقم احلديث وـِؿقَّة أجـَاِشف »(1)



ق  024 املُتَِّػُق و املُْػََتِ

 

  امُلٖتٔفُل ٚ امُلِفَتِسم

 ُِ َٓٓأظ ٍَ اي  :--َقا

ـــــــــــــــْؼ  ـــــــــــــــا ُمتَِّػ ـــــــــــــــٌؼ َفْػًظـــــــــــــــا و َخط   ُمتَِّػ

 

ـــــــــــــا  ْرَك ـَ ـــــــــــــقاَم َذ َوِضـــــــــــــّدُه ِؾ
 
ْق   ـــــــــــــَسِ  ادُْػ

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

قَ َس َق مُ واؾَسَ  ،ػُظفُ وفَ  ّطُف،َؼ َخ ػَ ا اتَّ هَق مَ وَ  ُؼ ػِ : ادتَّ (( َُٖتٔفْل )) ـ  ، اُتفُ ؿَّ َوهَق َؾ

٘ٔ:، َجؾِقٌؾ َيعُظُؿ آكتَِػاُع بفِ  َـّ إصَخاُص  ََٚفا٥َٔس٠ُ َضبٔط ؾبِس َؾُربَّام ُط ـَ افَّ ـُ ِم َٕم ا

َُِٝ إىل َثٔشَٓكََٜٚ .(1)َصخًصا َواِحًدا  ١َٔٗ أقَشُاْ َٓ ٍّ  :(2) اا

ٖٚ ـِ اتَّ  ٍُ:األ  اٍل.أمحَد، ِشتَُّة رَج  بـ قُؾ ؾِ اخلَ  :اُففُ ثَ مِ  ،ؿفِ ائِ ُء لبَ اَم ْؿ، وأْش هُ ؤُ ْت أشاَم ؼَ ػَ َم

ْٔايٖج حُق:                          اِدهْؿ، كَ ؿ وأجدَ فِ ائِ ُء لبَ هْؿ وأشاَم ؤُ وهَق أْن تتػَؼ أشاَم  ٞ:ا

 دٍة.ؼِة واحِ بَ وَن يف ضَ اِسُ عَ عٌة متَ مَحْداَن، أربَ  بـ جعػرِ  بـ أمحدَ 

ـَْقُة وَ َؼ افػِ تَّ هَق أْن تَ وَ  :ُحأيايٖج ِـّْسَبُة مَ ُؽ َن اجلًعا، مِ اف ، رجالِن.ثؾ: أِّب ِظْؿرا  ْقِِنِّ

  بـ حُق ُمؿدِ ُة، كَ سبَ َؼ آشُؿ واشُؿ إِب وافـِّ ػِ هَق أْن يتَّ وَ  ِع:أبايٖط
ِ
ظبِد اهلل

، رَ إنَص   ِة.بؼَ اِن يف افطَّ بَ ارِ ؼَ الِن متَ ُج اريِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/286فؾسخاوي ) ش ؾتح ادغقث » (1)

 .127صش ـفؾ افروياد»ومابعدها( و426صش)ذح افتبكة وافتذـرة »اكظر:  (2)

 .وبعض مـ مثؾ هبؿ هاهـا حصؾ ؾقفؿ ويف حكهؿ خالف       

  (.-4/269) شؾتح ادغقث»وما بعد،  406ص  شافتؼققد وآيضاح»اكظر مثال:       
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َٔاخَل ـَ ػِ هَق أْن تتَّ وَ  :ُصا ـُ  ،قَّاشٍ ظَ  بـ ؽرِ حُق أِّب بَ فْؿ، كَ ائِ ُء أبَ ْؿ، وأشاَم اهُ َؼ 

 ٌة.الثَ ثَ 

حق اِئفْؿ، كَ ك لبَ ـَ ـُ ُؤهْؿ، وَ َؼ أشاَم ػِ بَؾُف: أْن تتَّ ا ؿَ ؽُس مَ هَق ظَ وَ  :ُضأزايٖش

ـُ بَ افٍح، أرْ أِّب َص  بـ افِح َص   عَغ.ابِ ـَ افتَّ ّؾفْؿ مِ عٌة، 

ـ مِ  الً فؿَ ْط، مُ ؼَ ـُر آشِؿ ؾَ ذِ  دِ ـَ َع يف افسَّ ْط، ويؼَ ؼَ ػَؼ آشُؿ ؾَ أْن يتَّ  ُع:أبايٖش

 كحق ذفَؽ.ٍة َُتَقُِّزُه، وَ سبَ قِف أو كِ ـِر أبِ ِر ذِ ؽَ 

ـْ ؽِر َتقِ ا يف اإلشـَ ـَر هبَ ذْ ْط، ويُ ُة ؾؼَ ـقَ َؼ افؽُ ػِ َؽ: أْن تتَّ فِ ذَ ـَ وَ    ا.هَ رِ قٍز بغَ اِد م

ُٔ ِِ:َجف ُ٘ يف االس ُيـَْسَب، هْؾ هَق  اِد: مَحَّاٌد، مـ ؽِر أنأْن ُيطؾَؼ يف اإلشـَ  اُي

ـُ َشَؾؿةَ  ـُ زيٍد أو اب ـَ  ِب َِس ديِث بحَ ويتؿقُز ذفَؽ ظـَد أهِؾ احلَ  ؟اب ـْ أضؾَؼ ِم َم

 واِة َظـُْف.افرّ 

َٔايٖج ـْ َح  ِب َِس ا يف افـَّ ؼَ أْن يتػِ  ٔ:ا ا قُث إنَّ مَ ـ َح ا مِ ؿَ يػَس قُث افؾػُظ، وَ م

دِّ يف هذا ٍر ادؼدَ اهِ ضَ  بـ ، ودحؿدِ ُر ما ُكِسَب إفقِف أخرُ ا، ؽَ ُدهَ ُكسَب إفقِف أَح 

.َس قٌػ َح صـِ ِؿ تَ ْس افؼِ   ـٌ

، واحلَ كَ  مـسقٌب إػ  ا:أحُدهَ وَ  ٌد،احِ ِب وَ َس ػِظ افـَّ لِّ ؾؾَ ػِ ـَ حُق: احلَـَِػلِّ

 ػّل.ـَ قِد احلَ جِ بِد ادَ ظَ  بـ برِ بُد افؽَ ق بؽٍر ظَ أبُ  :افؼبقؾِة، وهْؿ بـق َحـِْقَػَة، مـفؿْ 

ْٔٚايٖج ـَ قفِ ؾِ َة، وَ قػَ ـِ ِّب َح ِب أَ ذهَ ػ مَ قٌب إِ ـُس مَ  :ٞا  ٌة.ثرَ ْؿ 



ق  026 املُتَِّػُق و املُْػََتِ

 

َُٖتٔفِل ))  ـاَم  ابةِ تَ افؽِ وَ  يف افؾػظِ  قعِ ا افـَّ ذَ يف هَ  اُق آتػَ : ؾَ (( َيِفّعا ٚ َخطًّا 

 .تفُ ؾَ ت أمثِ مَ دَّ تؼَ 

َْا)) َُا َذَنِس ُٙ ٔفٝ  ـاَم  سامن ؿِ اَم أهنَّ  اهُ عـَ مَ  فقَس وَ  ،اِق اإلتػَ  فَؽ ذَ  ضدّ وَ َأي : (( َٚٔضٗد

ك سؿَّ يُ  دٌ احِ وَ  سؿٌ ق ؿِ ام هُ ، وإكَّ (( هُ دّ ِض وَ  )): فِ ؿقفِ  ـْ مِ ظؿ وَ افـَّ  قاِق ـ ِش ؿ مِ هَ قَ تَ د يُ ؿَ 

 ل.افؾػظِ  كِ شَس ادُ  ـ باِب مِ  هقَ ، وَ ((ق َس ادػْ ؼ وَ ػِ ادتَّ بِ ))

 اص.إصخَ  الِف واختِ  قاِت ؿَّ َس يف ادُ  اُق آؾِس  : أْي (( امُلِفَتِسِم ))
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  ٚ امُلِدَتًٔف امُلِؤَتًٔف

ٍََق ٖٓ ا َُ٘ض - ُِأظاي   :- ٢اَياهلل تَع مح

 ُمْمَتؾِــــــــــــــٌػ ُمتَِّػــــــــــــــُؼ اخلَــــــــــــــطِّ َؾَؼـــــــــــــــطْ 

 

ـــــــــٌػ َؾـــــــــاْخَش افَغَؾـــــــــطْ   َتؾِ  َوِضـــــــــّدُه خُمْ

 :ُٝحٛٔضٚايٖت طُحايٖظ 

َػَؼِت ؾقفِ مَ  هقَ : وَ (( َُِؤَتًْٔف )) َْٕشامُء أوْ  ا اتَّ أو كحقَها  اُب ِإنَس  أوْ  اِب ُ إفؼَ  ا

ـَ َخط ا، واْخَتَؾَػْت ُكْطًؼا، َش  ٌء  ْؽَؾ.رِجُع آختِ اَن مَ قا  الِف افـَّْؼَط َأم افشَّ

ًُٔف َٜٓك ًُٔف ٚاملدَت َُُِ إىل ٔقٔشٚاملؤَت  نِي:ش

َُُسأَح  َـّ ام ُيعَرُف بِ إكَّ قِف، وَ فَ ُع إِ رَج ابٌط يُ قَس فُف َض ا فَ مَ  :اٖ هَق ِظ، وَ ػْ احلِ ؼِؾ وَ اف

 . إـثُر 

ْٔٚايٖج  ـْ بطِ َت افضَّ ُؾ ََتْ دُخ ا يَ مَ  ٞ:ا ، َوهَق َظَذ ِؿسَؿِغ َأَحُدَها َظذ افُعؿقِم ِم

َذا،  ـَ َذا َوافَباُؿقَن  ـَ َؽِر َتؼِققٍد بَِتصـِقٍػ، َوُيضَبُط بِلْن ُيَؼال َفقَس هلُؿ ؾاَلٌن إِٓ 

ِحقَحغِ ’’وافثَّاِن خمُصقٌص باَم يف   .(1) ‘‘ادَقضَّل’’وَ  ‘‘افصَّ

 ابة إشاَم ـتَ  اءَ أثـَ  فُ أنَّ  يؼِصُد بفِ : وَ (( ٖتٔفُل اخَلطِّ َفَكِطَُ ))
ِ
ثؾ ًطا مِ َخ  ةِ ػؼَ ادتَّ  ء

 ُؾ حيُص  ُؼ ـطَ ا تُ مَ ـدَ ـ ظِ ؽِ احٍد، فَ ٍط وَ ؿَ ذ كَ ًؼا ظَ تػِ مُ  ؽقنُ َشاَلٌم يَ َشالٌَّم، وَ 

 إشاَم  ـَ احٍد مِ وَ  ؾِ ِؾؽُ ؾَ  ،الُف آختِ 
ِ
 :قُل ؾتؼُ  اٌص بفِ طٌؼ َخ كُ  ء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 399 -398)ص ش ذح افتبكة وافتذـرة » (1)
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م قِػ خػِ َشاَلٌم بافتَّ وَ  ،يدِ شدِ افتَّ ٌم بِ َشالَّ   م، َوَحَرا ، َوـَذا ُظاَمَرة َوِظاَمَرة، َوِحَزا

ل، َواحلـَّاط،  ل، َواجلاَمَّ ر، َواحلاَمَّ ر، َوُمَسقَّ ، َوَؽـَّام، َوَظثَّام، َوُمَسقِّ
ِ
ء ا بِافَػتِح َوافرَّ

 ُققن.واخلبَّاط، واخلقَّاط، َوافَعبِسُققن، َوافَعـِسُققن، َوافَعقِش 

((ُٙ  ق.ادػَس ؼ وَ ػِ تَّ يف ادُ  ـبقفُ افتَّ  مَ ؼدَّ  تَ اَم ـَ  ،نساَم  ؿِ اَم أهنَّ  اهُ معـَ  فقَس : وَ (( َٚٔضٗد

 .بفِ  طِؼ افـُ  اءَ ـَ أثْ  : أْي (( َُِدَتًْٔف ))

 ؿَ عجِ تُ  ف، أوْ ؽَس ظَ  ًػا أوْ ػَ خمَ  دَ دِّ َش تُ  لنْ بِ  ؾطَ ر افغَ حذَ اؾ : أْي (( َفاِخَؼ ايَػًَِط ))

ؾِة عرِ َل بؿَ ـِ عتَ يِث أْن يَ دِ ِب احلَ افِ ل فطَ غِ قـبَ ؾَ  فَؽ ذَ  بفَ ا أَص مَ  ، أوْ (1) فُ ؽَس ظَ  أوْ  الً فؿَ مُ 

 .َؽ فِ ذَ 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؾح »  (1)
ِ
 خمطقط.ش ذح اجلداوي » ، و177ص ش َصػقة اد
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َِٓهس   امُل

ٍََق ٖٓ ا َُ٘ض - ُِأظاي   :- ٢اَياهلل تَع مح

ـــــــــــــَدا ـــــــــــــِف َراٍو َؽ ـــــــــــــْرُد  بِ ـــــــــــــُر افَػ  َوادُـَْؽ

 

ـــــــــــــــــــــّرَدا  ِؿـــــــــــــــــــــُؾ افتََّػ ـــــــــــــــــــــُف َٓ حَيْ  َتْعِديُؾ

 :ُٝحٛٔضيٖتٚا طُحايٖظ 

َِٓهُس))  ِف اَل  ِخ َذ ّل ظَ دُ يَ  :ةً غَ ُهق فُ وَ ، اِف افؽَ  تِح ؾَ وَ  ،قنِ افـّ  ؽقنِ ُس : بِ (( َٚامُل

ـُ افتِ  ةِ ؾَ رِ عْ ادَ  َء وأنَؽرَ وَ  ،ا افَؼؾُب إفقفَ  ل َيسُؽ ْف عَسِ يَ  ملْ وَ  ،ؾُبفُ ؿَ  َيْؼَبْؾفُ  ملْ  ،هُ َكِؽَر افقَّ

 .(1) اُكفُ َس فِ  بفِ 

ًََََع ُلطًَُٜ: االّحٚاصٔط َٗا:٢  َٓٔ  ٍٕ  َعا

:ٍُ ٖٚ دُ ػَ اكِ  األ  ُس بِ  قِف قُص أو ادُ  ،قرِ ستُ ادَ  را
ِ
 عضِ يف بَ  ِػ عَّ َض أو ادُ  ،ػظِ احلِ  قء

 .(2) داهِ وٓ َص  ففُ  عَ ابِ تَ ٓ مُ  ئٍ َش بِ  بعضٍ  ونَ دُ  ايفِ َش مَ 

ٍَْجَٔ ـُ مَ ائّل، وَ َس اُه افـَ وَ ا رَ َق مَ : وهَ (3)ا ْرٍ ـْ رِ مِ  فَ اَج اب ـَ  وايِة أِّب ُز

ـْ ِهَش ؿَ  بـ دِ ُمؿَّ  بـ كحيقَ   ُش أنَّ رَ  شةَ ائِ ـْ ظَ ـْ أبقِف ظَ ُظروَة ظَ  بـ امِ قٍس ظ
ِ
قَل اهلل

ا َم إذَ ـَ لدَ ننَّ ابْ افتَّْؿِر، ؾَ قا افبََؾَح بِ ؾُ ـُ  ))اَل: ؿَ  - ؿَ ؾَّ وَش  فِ  لخِ َذ ظَ وَ  ؾقفِ  اهلل ظَ َذ َص  -

 .احلَِديَث  … (( انُ قطَ َؾُف َؽِضَب افشَّ ـَ أَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ) مادة )كؽر(.5/476، )شايقِس افؾَغة ُمعجُؿ مؼَ »  (1)

 .274ص شافـؽت » (2)

 .88صش ذح افتبكة وافتذـرة » (3)
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 ـؽٌر.يٌث مُ دِ ا َح : هذَ ائّل َس اَل افـَّ ؿَ 

دَ تَ  ر، وهقَ أبُ  بفِ  ػرَّ ـَ  ر أنَّفُ ، ؽَ اِت ابعَ ؿ يف ادتَ سؾِ مُ  ففُ  َج أخرَ  ،ٌح افِ قٌخ َص َص  ق ُز

 ؼاَل ، ؾَ قِػ عِ بافتَّْض  قَل افؼَ  ةُ إئؿَّ  ؾقفِ َؼ ظَ ضؾَ أَ  دْ ؿَ  بْؾ  ،دهُ ػرّ تَ  ُؾ ؿَ حيتَ  ـْ مَ  غَ َمْبؾَ  غْ بؾُ يَ  ملْ 

ـُ  ـُ  اَل ، وؿَ قٌػ عِ َض  :غعِ مَ  اب  .(1) بفِ  ّج ان: ٓ حُيتَ حبَّ  اب

فؾقُ  ،يفِ روِ  يَ قاَم ؾِ  هِ رِ فغَ  ُػ افِ ادخَ  قُػ عِ افضَّ  ٚايجاْٞ: ا مَ  فُ لنَّ بِ  ؿُ ْس ا افؼِ ذَ هَ  عرَّ

 .ـفُ  مِ َػ أوْ  قَ هُ  ـْ دًػا افِ خمَ  قُػ عِ افضَّ  اهُ وَ رَ 

َُ٘جَٔ ـُ َأِّب َح وَ ا رَ : مَ (2) اُي وهق َأخق  - َحبقٍب  بـ ٍؿ ِمـ ضريِؼ ُحَبقِِّب اتِ اُه اب

رِ  بـ مَحَزةَ  اِت ادُؼرِئ ظـ َأِّب إِشحاَق ظـ افَعْقزا يَّ       ُحريٍث ظـ  بـ َحبقٍب افزَّ

ـِ ظبَّاٍس  - ؿَ ؾَّ َش وَ   لخفِ َذ ظَ وَ  قفِ ؾَ ذ اهلل ظَ َص  -ل بِ افـَّ  ـِ ظَ - اَم ـفُ اهلل ظَ  يِضَ رَ -اب

الةَ » اَل:ؿَ  ـَ ولتَ ، َمـ َأؿاَم افصَّ قَْػ وَ ، امَ َص وَ ، َت قْ وَحجَّ افبَ ، اةَ ك افزَّ َدَخَؾ :  َؿَرى افضَّ

 .شاجلـَّةَ 

ـَ  ُهق ُمـَْؽٌر: َٕنَّ ؽَرهُ وَ  (3) ؿ:اتِ قَح اَل َأبُ ؿَ  اَق ـ َأِّب إِشحَ اُه ظَ وَ افثِّؼاِت رَ  ِم

 .وُف اَدعرُ  ُهقَ قًؾا، وَ َمقؿُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.279-1/278ش )تدريب افراوي» ( 1)

 .99 -98صش ُكزَهة افـََّظر » ( 2)

 ظؾؾ»يف وافذي - اهلل رمحف – حاتؿ ِّٕب افؼقل ظزو - اهلل رمحف – فؾحاؾظ شافـزهة»   يف ـذا (3)

  ا.مقؿقؾً  ظباس ابـ ظـ هق إكام، مـؽر حديث هذا :زرظة أبق ؿال (:2/182ش)احلديث
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اذِّ وَ ا َأنَّ بَ ذَ ُظِرَف هِبَ وَ  :ظُ اؾِ احلَ  اَل ؿَ  قًصا ِمـ ُص ُخ قًما وَ ادُـَْؽِر ُظؿُ َغ افشَّ

اذَّ رَ افَػِة، واْؾِسَ اِط ادُخَ َوْجٍف: ٕنَّ بقـَُفام اْجتاِمًظا يف اْصِسَ  ًؿا يف َأنَّ افشَّ  ٌة أوْ ؼَ يِف ثِ اوِ ا

 .(1) قٌػ عِ يِف َض ادُـَْؽَر َراوِ وٌق، وَ دُ َص 

د رّ تػَ  هقَ ر، وَ ـؽَ ل ادُ سؿَ ؿِ  دِ  أَح َذ ظَ  - اهلل محفُ رَ  - ؿُ اطِ افـَّ  َكَ : اؿتَ (( ايَفِسُد ))

وِ افرَّ   ف.ؾُ ؿِ ا ٓ حيتَ ي مَ ا

ٍٚ َغَدا )) ٘ٔ َزا  .ارَ َص  : أْي (( ٔب

ٌُ ايٖتَفٗسَدا)) ُٔ َِٜش ُ٘ اَل   فِ قكِ فؽَ  بفِ  دهُ رّ تػَ  ُؾ ؿَ ٓ حيتَ  أْي  ،ِق اإلضاَل  : بلخِػ (( َتِعٔدًُٜ

 .فُ ديثُ َح  بفِ  ُؾ ؼبَ ي يُ افذِ  ػظِ احلِ وَ  انِ اإلتؼَ  ةَ رَج دَ  غْ ؾُ يبْ  ملْ 

ٍَٚسٔي )) ةِ ػَ ع افصِّ قِض يف مَ  :... افخًُُٜ٘ٔدِعا َتَدَغ )) ؿؾةُ جُ ؾَ   ـَ مَ  بفِ  َج رَ ، أْخ (( ا  انَ ا 

 ر.ـؽَ مُ  ففُ  ؼاُل ال يُ ؾَ  ،دَ ػرُ افتَّ  ُؾ ؿِ حيتَ  فُ يؾُ عدِ تَ 
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  املــرُتٚى

ٍََق ٖٓ ا َُ٘ض - ُِأظاي   :- ٢اَياهلل تَع مح

ـــــــــــِف اْكَػـــــــــــَردْ  ـــــــــــُف َمـــــــــــا َواحـــــــــــٌد بِ ـُ و  مْسُ

 

ُعـــــــــــــقا فَِضـــــــــــــ  ـــــــــــــَرْد َوأْجَ ـَ  ْعِػِف  َؾْفـــــــــــــَق 

َٚايَتٛٔضُٝح:   ايَظطُح 

(( ُ٘  : أْي َمْسوُك احلَديِث.(( َِتُسُٚن

 .ـام ؿال ابـ ؾارس َظـ افَقءافَتْخؾِقُة  ٚايَتطُى ُيػ١ّ:

ِٕ:َٚامَلرُتُٚى اِصٔطالّح ُ٘ ِإِطالَقا  ا َي

:ٍُ َٓ ُيْعرُف َذفَؽ احلَ  اأَلٚ َّٓ ِمـ أْن َيرِويِف َمـ ُيتَّفُؿ بِافَؽِذب، َو ديُث إِ

ِظد اَدْعُؾقَمة. افًِػا فِؾَؼقا  ِجفتِِف، َوَيُؽقُن خُمَ

الِمف، َوإْن مَل يظَفر ِمـُف ُوُؿقظُف يف احلَديِث  ـَ  ،َوـَذا َمـ ُظرَف بِافَؽذِب يف 

ل.  َوهَق ُدوَن إوَّ

ة، َظـ أِّب َبْؽر. ِؿقِؼل، َظـ َؾرَؿد، َظـ ُمرَّ َحديِث َصَدَؿة افدَّ  ـَ

ر، َظـ َجابٍر اجلُْعػل، َظـ احلَارِث، َظـ َظع بـ ؿِروَوَحديِث ظَ  َصؿَّ
(1). 

ُثَرت َؽػَؾتِف، َأْو ُطُفقِر ِؾْسِؼِف: وحديُثُف  ايٖجاْٞ: ـَ اَدسوُك فُػحِش َؽَؾطِِف، َأْو 

 ُيسَؿك ُمـَْؽر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/280ش )تدريب افراوي»  (1)
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 َشعد. بـ َومـ اَدسوـَِغ فُِػحِش َؽؾطِفؿ َوـثرِة َؽػَؾتِفؿ: ُرصِديـ

قِِن. بـ َغ فُِظفقِر ِؾسِؼفؿ: ُشؾقامنَومـ ادُسوـِ  ـُ  َداود افَشاَذ

َِْفَسِد )) ٘ٔ ا َٚاسْد ٔب َٓ يؿـَع أْن ُيَتاَبع  ِروَ اُت َظَذ ُف افثِؼَ : أْي ملْ ُيَتابعُ (( ََا  اَيتِف، َو

ـْ ُهق ِمثؾُف أْو َأنَزل إِٓ َوَهاًء َوَضعًػا َوٓ يؿـَع  أْن بِؿْثؾِف، َؾاَل َيزَداُد بِؿَتاَبعِة َم

 يَتَعدد يف افِسـِد َؾقُؽقن ِمـ َضريِؼ اَدْسوـَِغ َواهلَْؾَؽك َؾتـََبف.

((  َٛ ِٗ ٘ٔ َف َُُعٛا ٔيَضِعٔف اَدرُدود.(( َنَسِد َٚأِد ـَ  : أْي اجَتؿَع إئَؿُة َظذ َتضِعقػِف َوَترـِف، َؾفَق 
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  ٛعــُِٛضـامَل

 ُِ ٖٓأظ ٍَ اي ُ٘ اهلُل َتعاَي٢ -َقا  :- َضمَح

 َوافَؽــــــــــــــِذُب ادُْخَتَؾــــــــــــــُؼ اَدْصـــــــــــــــُقعُ 

 

ـــــــــــل َؾـــــــــــَذفَِؽ  اَدْقُضـــــــــــقعُ    َظـــــــــــَذ افـَّبِ

َٚايٖتٛٔضُٝح:   ايٖظطُح 

 : أْي اَدْؽذوُب َظذ افـَّبِل َصذ اهلُل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿ.(( َٚايَهٔرُب ))

ُر افِذي ملْ ُيـَسب إِػ افـَّبل : بِػتِح افَّالِم، َبعَدَها َؿاٌف، أْي ادُبَتؽَ (( امُلِدَتًَُل ))

َٓ إِصَؽاَل الً أْص  -َصذ اهلُل َظَؾقِف َوَظَذ لِخف َوَشؾَّؿ  - ، َوهَق هبَذا ُيدِخُؾ افَعؿَد، َو

لنَّ افـَّاطَِؿ  ـَ ـْ َظؿِد َوَهَذا َُمُؾ اإلصَؽال، َو ـْ َظ قكِِف َمقُضقًظا، َوُيِرُج َما ملْ َيُؽ ـَ يِف 

َٓ َيَػك أنَّ َما أخَطَل ِؾقِف  - َرمِحَُف اهلل َتَعاَػ  - َ بِلصَفِر َأؿَساِم اَدقُضقِع، َو َظزَّ

اِوي َخطَ  ـَّا َؿْد ٓ َكؼَدح يف َراِويِف.  لافرَّ ـُ  َبقِّـًا َيَدُخُؾ يف اَدقُضقِع، َوإْن 

ُُٓٛع )) ِحق: أْي ِمـ َواِضعفِ (( امَلِص َح َظَدُم ، َوُيَؼاُل ِؾقِف َما ِؿقَؾ يف َشابِؼِف أنَّ افصَّ

اَن َمصـُقًظا ِمـ َواِضعِف َبْؾ َيدُخُؾ ؾقِف اخلََطل. ـَ َصاِر ؾقِف َظَذ َما 
 آؿتِ

ٖٓٔبٞ )) ُمَتعؾٌِؼ بُِؽؾ ِمـ وهق  –َصذ اهلُل َظَؾقِف َوَظَذ لِخف َوَشؾَّؿ  -: (( َع٢ًَ اي

 .وَظذ َشبقِؾ افَتـَاُزع -افؽذب، وادختؾؼ، وادصـقع  - افَثالَثة

ُِٛضُٛعَفَر )) افِػً (( ٔيَو امَل اَن َمْتـُُف خُمَ ـَ ِظد ا: َوهَق َما  ابً  ،فؾَؼقا  .(1)اَوَراِويِف ـذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36فؾذهبل ص شادقؿظة » (1)
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َٕ يًَخٔسَٚايٛأضُع  َٓإف ٔبَخٛ ٢ًَ أص ٢ًَ ٜٔح َع ِِ َع ُٗ ٌِ َي َِِط احَلاَ َشٔب األ

َٛضِع:  اي

كاِدؿِة َيػَعؾقَن َذفَِؽ: فُقِضُؾقا بِف افـَّاَس، مَحَؾفُ  -1 ؿ َظذ َؾرَضٌب ِمـ افزَّ

عبِد افؽريؿِ  ـَ يـ،   افذي أَمَر برَِضِب  بـ َوْضِعَفا آشتِْخَػاُف بافدِّ
ِ
أِّب افَعقَجاء

َشعْقد اَدْصُؾقب، واحلَاِرث  بـ وـُؿحَؿد، ظعِّ  بـ شؾقامنَ  بـ ُظـِؼِف ُمؿدُ 

اب افذي اْدَظك افـُّبقة، وادُِغرة ِهؿ. بـ افَؽذَّ  َشعْقد افُؽقيِف َوَؽْرِ

ادقِة.ورضٌب يػ -2 ؾضِة، وؿقٍم مـ افسَّ ابّقِة وافرا  عؾقَكُف اكتصاًرا دذاهبِِفؿ، ـاخَلطَّ

ؾُؼ ؾعَؾُفؿ  -3  بقضِع ما يقا
ِ
ء  وإمرا

ِ
ورضٌب يتؼربقَن فبعِض اخلؾػاء

َؼ إٓ يف ٓ َشبْ ))إبراهقَؿ، حقُث وضَع فؾؿفدي يف حديث:  بـ ولراءهؿ، ـِغقاِث 

، أو حاؾٍر  َد ((َكْصٍؾ، أو ُخػ  ؾقف: أو َجـاٍح.وـان ادفدّي إذ ذاك يؾعُب . ؾزا

 باحلاََمِم ؾسـَفا بعد ذفؽ وأمَر بذبِحفا، وؿال أنا محؾُتُف ظذ ذفؽ.

ُبقَن بذفؽ ويرتِزُؿقَن بف يف َؿَصِصفؿ، ـلِّب شعٍد  -4 ورضٌب ـاكقا يتؽسَّ

.  اددائـلِّ

ٌب امُتِحـقا بلوٍٓد هلؿ أو وّراؿَغ ؾقضُعقا هلؿ أحاديَث  -5 وَدّشقها  ورَضْ

 
ِ
. بـ ُمؿدِ  بـ ظؾقفؿ، ؾحّدثقا هبا مـ ؽِر أْن َيْشُعروا، ـعبِد اهلل  ربقعَة افُؼَداِملِّ

ورضٌب يؾجموَن إػ إؿامِة دفقٍؾ ظذ َما أؾَتقا بِف بآَراِئِفؿ، ؾقضُعقَن، ـام  -6

 ِدْحقَة، إْن َثَبَت ظـف. بـ ُكِؼَؾ ظـ أِّب اخلّطاِب 
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 حلديِث: فُقسَتْغَرَب، ؾُرَؽَب يف شامِظِف مـفؿ.ورضٌب َيؼؾُِبقَن َشـََد ا -7

ورضٌب يتدّيـُقَن بذفَؽ فسؽقِب افـاِس يف أؾعاِل اخلِر بزظِؿِفؿ، وهؿ  -8

ؿ حيتِسُبقَن بذفَؽ،  مـسقُبقَن إػ افّزْهِد، وهؿ أظظُؿ إصـاِف رضًرا: ٕهنَّ

فؿ فذفؽ. وافـاُس َيثُِؼقن هبؿ ـُ ـُ تر ، ويرــقَن إفقفؿ حا ويروَكُف ؿربًة، ؾال يؿؽ

 ُكِسُبقا فف مـ افزهِد، وافصالِح، ؾقـؼؾقهَنا ظـفؿ.

ـُ حّباَن يف مؼّدمِة   ’’روى اب
ِ
ـِ مفدي  ؿال: ؿؾُت ‘‘تاريِخ افّضعػاء ، ظـ اب

َْقّسة
ِ
ـْ ؿرأ ـذا ؾَؾُف ـذا؟ ؿال:  بـ د ِف: مـ أجـ جئت هبذِه إحاديِث َم ظبِد ربِّ

ُب افـاَس ؾقف  .(1) اوضعُتفا ُأَرؽِّ

ِض افقَ  :٠ُـَســا٥َٔف ـَ فُ ـْ قَن مِ عُ ا ـْ َيَضُع  ػ إِ  يفِ روِ يَ ِسِف، وَ ػْ ِد كَ ـْ ظِ  ـْ ًما مِ اَل ؿ َم

ـَ يَ  ـْ مِ  ؿْ فُ ـْ مِ وَ  - ؿَ ؾَّ َش وَ  فِ  لخِ َذ ظَ وَ  قفِ ؾِ ظَ   اهللُ َذ َص  -لِّ بِ افـَّ  ، ِض احلَُؽاَم عْ َم بَ اَل لُخُذ 
ِ
ء

ئِ اإلَْسَ  اِد، أوْ ِض افّزهَ عْ بَ  أوْ  ـَ دِ ُؾُف َح عَ جْ قَ ؾَ  اِت قَ قؾِ ا اَدِعدُة  ))قِع: ُض قْ يِث ادَ دِ احلَ يًثا 

 
ِ
واء ، واحِلْؿقَُة رأُس افدَّ

ِ
َٓ بَّ عِض إضِ ِم بَ اَل ـَ  ـْ ا مِ ذَ فَ . ؾَ ((بقُت افداء  ،

ِ
 فُ َؾ فَ  أْص اء

  اهلُل َظَؾقِف َوَظَذ لخِف َوَشؾَّؿ.َصَذ  -لِّ بِ افـَّ  ـِ ظَ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعد بتكف( 122ص ش) ذح افتبكة وافتذـرة » (1)

 (.364-363فؾحاؾظ )شافـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح  »واكظر:         
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  اخَلأت١ُُ

ُِ ٖٓاظ ٍَ اي ُ٘ اهلُل َتعاَي٢ - َقا  : - ضمح

ـــــــــــاجلَْقَهِر اَدْؽـُـــــــــــقنِ  ـَ  َوَؿـــــــــــْد أتـَــــــــــْت 

 

ْقُتَفا َمـُْظقَمـــــــــــــــــــَة افَبْقُؼـــــــــــــــــــقِن    َشـــــــــــــــــــؿَّ

 
 ؾــــــــــــــْقَق افثَّالثِــــــــــــــَغ بِــــــــــــــَلرَبٍع َأتَــــــــــــــْت 

 

َّـــــــــــــْت  بَِخــــــــــــــْرٍ ُختَِؿـــــــــــــْت    َأبْقاُِتَـــــــــــــا ََت

 

 

 

 

 

َٚايٖتٛٔضُٝح:  ايَظطُح 

َا َجاَءْت ظـَد َتَاِمَفا.: أْي َهذِه اَدـُظقَمة (( ََٚقِد أَتِت ))  َواَدعـَك أهنَّ

(( ِٕ ُٛٓ َِٖس امَلِه ِٛ ـِ كْظؿَفا، ((َناجَل : أْي اَدُصقِن، َوذفَؽ يف َكَػاَشتَفا، َوُحس

ِئد َواَدَعاِِن.  وُصـِع أبَقاِِتَا افَؼؾقؾِة اَدَباِِن افَؽثَرِة افَػقا

((ِٕ ُِٝكٛ ١َََ ايَب ُِٓعٛ ََ َٗا  ُِٝت ُٖ ارِحَغ: َؿاَل بعُض  : ((َض   افشَّ

َٓ َما ُهَق َمـُْسقِب إفقفِ  -َرمحف اهلل -ملْ َأؿْػ َفُف  َٓ اشُؿ َو  .(1) َظَذ َترَجٍة 

َِٛم ايٖجالٔثنَي ٔبَأزَبٍع َأَتِت )) اِمؾ افَرجز.:((ف ـَ ة َأبَقاِِتَا َأرَبعٌة َوَثالُثقَن َبقًتا ِمـ   أْي ِظدَّ

ُِٖت )) َٗا َت ـْ َكظِؿَفا.: َوَتؿَّ اَدؼْ ((َأِبٝاُت  صقُد ِم

َُِت )) ٍِٝس ُخٔت  : َوخَتؿَفا بِاخلَِر ْٓصتاَمهلَا َظذ َظؿِؾ اخلَر.((ٔبَدـ

ِؾ َخٍر، َوَظاَمؾـَا اهلل َوإياُه بِافِرَضا َوافَؼبقِل. ـَ ُه اهلل   َؾجزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .96 ص ش افبقؼقكقة ظذ افزرؿاِن ذح » (1)
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ـُ افَقرِدي   :-َرمحُف اهلُل تَعاَػ -وُيعِجُبـِل ُؿقُل اب

مـــــــــــــَدًؾا فؾــــــــــــــفَِؽل َيِصـُروا َهـ  يف افِعـْؾِؿ         قا ــــؾافـَّاُس ملْ ُيَصـِـػُ   ــذَّ

ظَ   ــاَء إْجـِر   ــــــــَما َصـَُػقا إٓ َرَج  رــــــــــقات َوَجقْـِؾ افـــــــــــــَوافــدَّ ـْ  ذِّ

ََح ـــــــــــَوٓ ُيِضقْ      َفِؽـ ُؾدْيَت َجَسًدا باِل َحَسد        ِٕ  ـدــــــــــــُع اهلُل َحؼــًا 

ِؾ َؿائِـ ـُ  َوُذو احِلَجا ِمـ َكْػِسف يِف َصاِؽؾ  ـؾ          ــــــــــــــــــواهلل ِظــَْد َؿــقِل 

 

أْن ُيقِؾؼـِل َدزيِد َؾضؾِف َوـَرمِف، َوجيَعؾ َهذا افَؼَح يف  َهَذا، َوأشلُل اهلَل 

ِن َحسـَايت َيقَم  أْن  َٓ َيـَػُع إِٓ احلَسـَات، َوظػق َرب افَزَياِت َوأْشلُل اهلَل ِمقَزا

 َيـَػَع هِبَذا افَؼِح ـاَم َكػَع َبلصؾِف، إِكُف َويُل َذفؽ.

تبُف أبُق َظبد افَعزيز                                                            ـَ

 َهاِدي جُمَعِّ افَعبِديـِل بـ مْسِػر بـ ُترـِل                                               

 َدار احلَديث/بِدَماج اخلَر * افَعاِمرة بِافِعؾؿ َوافَتعؾِقؿ َوافَعَؿؾ                     

ـْ َدَشائِس   َومؽُروٍه، َوم
ٍ
ِؾ ُشقء ـُ ـْ  ؿَغ ِم

حرشَفا اهلُل َوشاِئر باِلِد ادُسؾِ

، لِمغ. ـِ  َأظَداء افِدي
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